
 6 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 

การศึกษาวิจยัเรื่อง การสรางตราสนิคาของลิ้นจี่ในพืน้ที่อําเภออัมพวา ผูวิจัยไดทาํการศึกษา

คนควาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของดังนี ้

1. SWOT Analysis 

2. การรับรู 

3. พฤติกรรมผูบริโภค 

4. อัตลักษณ 

5. การสรางตราสินคา 

6. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

2.1  SWOT Analysis 
  SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซึง่ชวย

ผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน และกําหนดโอกาสและอุปสรรค

จากสภาพ แวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศกัยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทาํงานของ

องคกร  

  SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats ซึ่งหมายถงึ  

   1) Strengths คือ จุดแข็ง หมายถงึ ความสามารถและสถานการณภายในองคกร

ที่เปนบวก ซึ่งองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทาํงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถงึ การ

ดําเนนิงานภายในที่องคกรทาํไดดี 

   2) Weaknesses คือ จุดออน หมายถงึ สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและ

ดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

หรือหมายถงึ การดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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   3) Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่

เอื้ออํานวยใหการทาํงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถงึ สภาพแวดลอมภายนอกที่

เปนประโยชนตอการดําเนนิการขององคกร 

   4) Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการ

ทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอ

องคกร  

  ในการวิเคราะห SWOT นัน้ บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งทีท่ําไดยาก 

เพราะทัง้สองสิง่นีส้ามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลีย่นแปลงอาจทาํใหสถานการณที่เคยเปนโอกาส

กลับกลายเปนอุปสรรคได และในทางกลบักัน อุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวย

เหตุนี้องคกรมคีวามจาํเปนอยางยิ่ง ที่จะตองปรับเปลี่ยนกลยทุธของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสถาน การณแวดลอม 

 

2.2  การรับรู 
  การรับรู (Perception) หมายถงึ  กระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ และ

ตีความเกีย่วกบัส่ิงกระตุน โดยอาศัยประสาทสัมผัสทัง้หา เพื่อสรางภาพที่มีความหมายออกมา 

(Kerin, Harley and Rudelius.  2004 : 106) ข้ันตอนการรับรูแบงได 4 ข้ันตอน ดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 2.1  ข้ันตอนในการรบัรู (Perception process) 
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  1. การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร เกิดขึ้นไดเมื่อผูบริโภคเปดโอกาสใหขอมูลเขาสู

ตัวเอง เชน ผูชมโทรทัศนอาจจะเลือกเปลีย่นชองหรือออกจากหอง เมื่อขาวสารหรือโฆษณานั้นไม

นาสนใจหรือเลือกชมถาโฆษณานัน้นาสนใจ 

  2. การตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเลือกที่จะตัง้รับส่ิงเรา และ 

เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความตั้งใจรับขอมูล นักการตลาดจะตองใชความพยายามที่จะสรางงาน

การตลาดใหมลัีกษณะเดน เพื่อทาํใหเกิดความตัง้ใจรับขาวสารอยางตอเนื่อง 

 3. ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร ในขั้นตอนนี้เปนการตีความหมายขอมูลที่ได

รับเขามาวามคีวามเขาใจตามที่ผูสงตองการหรือไม ถาเขาใจก็จะนําไปสูข้ันตอไป การตีความ

ข้ึนอยูกับทัศนคติ ความเชื่อถือและประสบการณ 

 4. การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร หมายถงึ การที่ผูบริโภคจดจําขอมูลบางสวนที่เขา

ไดเห็นไดอานหรือไดยิน หลังจากการเปดรับและเกิดความเขาใจแลว นักการตลาดตองพยายาม

สรางขอมูลใหอยูในความทรงจาํของผูบริโภค ซึ่งความจาํของผูบริโภคจะทําใหเกิดการตัดสนิใจซื้อ 

  ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) การรับรูเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของ

บุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตน 

และความ สามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้น การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

จึงขึ้นอยูกับปจจัยการรับรู และสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยการรับรูประกอบดวยประสาท

สัมผัส และปจจัยทางจิต คือ ความรูเดิม ความตองการ และเจตคติเปนตน การรับรูจะ

ประกอบดวยกระบวนการสามดาน คือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ 

  การรับรูจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้น อยูกับส่ิงที่มีอิทธิพล หรือปจจัยในการรับรู 

ไดแก  ลักษณะของผูรับรู ลักษณะของสิ่งเรา เมื่อมีส่ิงเราเปนตัวกาํหนดใหเกิดการเรียนรูไดนั้น

จะตองมีการรับรูเกิดขึ้นกอน เพราะการรับรู เปนหนทางที่นําไปสูการแปลความหมายที่เขาใจ

กันได ซึ่งหมายถึง  การรับรูเปนพื้นฐานของการเรียนรู ถาไมมีการรับรูเกิดขึ้น การเรียนรูยอม

เกิดขึ้นไมได    การรับรูจึงเปนองคประกอบสําคัญ  ที่ทําใหเกิดความคิดรวบยอด ทัศนคติของ

มนุษย อันเปนสวนสําคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน 

  การที่จะเกิดการเรียนรูไดนั้นจะตองอาศัยการรับรูที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อันเปนผลมาจากการไดรับประสบการณ การรับรูมขีบวนการทีท่าํใหเกิดการรบัรู โดยการนํา

ความรูเขาสูสมองดวยอวัยวะสัมผัส และเก็บรวบรวมจดจําไวสําหรบัเปนสวนประกอบสําคัยที่ทาํ

ใหเกิดมโนภาพและทัศนคติ ดังนั้นการมส่ิีงเราที่ดีและมีองคประกอบของการรับรูที่สมบูรณถูกตอง 

ก็จะทาํใหเกิดการเรียนรูที่ดดีวยซึ่งการรับรูเปนสวนสําคญัยิ่งตอการรบัรู 
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2.3  พฤติกรรมผูบริโภค 
  พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถงึ พฤติกรรมการตัดสินใจและการ

กระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบแสนองความ

ตองการและความพึงพอใจของเขา (Solomon.  2002 : 528) 

 

 
   

ภาพที่ 2.2 โมเดลอยางงายของการตัดสนิใจของผูบริโภค (A simple model of consumer  

decision making)  

แหลงที่มา : (ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  2550 : 234) 
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 จุดเริ่มตนของรูปแบบจาํลองขางตนอยูที่ส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน 

แลว ทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนัน้รูปแบบจําลองนีจ้ึงอาจเรียกวา แบบจําลองตัว

กระตุน ปฏิกิริยาตอบสนอง (S-R Model) โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 1. สิ่งกระตุน (Stimulus) หมายถงึ ส่ิงทีผ่ลักดันใหบุคคลเกิดการตอบสนองหรือการ 

ตัดสินใจ ส่ิงกระตุนประกอบดวยสิ่งกระตุนภายนอก และส่ิงกระตุนภายในดังมรีายละเอียด  

  1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)  เปนสิ่งกระตุนที่สําคัญมาก

ที่ นักการตลาดจะตองจัดใหมีข้ึน เพราะจะสรางใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ เปนสิ่งกระตุนที่ 

เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซึ่งประกอบดวย  

   1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม 

เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ  

   1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกาํหนดราคาสนิคาใหเหมาะกับ

ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย  

   1.1.3 ส่ิงกระตุนดานชองทางการจดัจําหนาย (Distribution or Place) เชน การ

จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทัว่ถึงเพื่อสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความตองการสินคา  

   1.1.4 ส่ิงกระตุนดานสงเสรมิการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ 

การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพนัธอันดีกับ 

บุคคลทั่วไปเหลานี ้ซึ่งถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ  

  1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภค

ที่อยูภายนอกองคกรซึ่ง บริษัทไมสามารถควบคุมได ส่ิงกระตุนเหลานีไ้ดแก  

   1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ 

ผูบริโภค ส่ิงเหลานี้มีอิทธพิลตอความตองการของบุคคล  

   1.2.2 ส่ิงกระตุนทางดานเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดาน 

ฝาก-ถอนเงนิอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึน้  

   1.2.3 ส่ิงกระตุนทางดานกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน  

กฎหมายเพิ่มหรือลด ภาษีสินคาใดสนิคาหนึ่งจะมีอิทธพิลตอการเพิม่หรือลดความตองการของผูซื้อ  

   1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนมธรรมเนียมประเพณีไทยใน 

เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 
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 2. กลองดําหรือความรูสึกนกึคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) หมายถงึ ความรู

สึกนึกคิดของผูซื้อเปรียบเทยีบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบ

ได จึงตองพยายามคนหาความ จงึตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อซึ่งไดรับอิทธพิล

จากปจจัยตางๆ ที่มีอิทธพิลตอความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

  2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมอิีทธิพลจาก 

ปจจัยตางๆ คอื ปจจัยดานวฒันธรรม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

  2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย 

ข้ันตอน ดงันี ้ (1) การรับรูความตองการ (ปญหา) (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผล

ทางเลือก (4) การตัดสินใจซือ้ (5) พฤติกรรมภายนอกหลังการซื้อ 

   2.2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) การที่ผูบริโภครูจักปญหา 

หมายถงึ ผูบริโภคทราบความจําเปนและความตองการในสินคา งานของนักการตลาดในขั้นนี้ คือ 

จัดสิ่ง กระตุน ความตองการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย หรือการสงเสริม

การตลาด เพือ่ใหผูบริโภคเกิดความตองการในสนิคา  

   2.2.2 การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภครับรูปญหา นั่นคือ 

เกิดความตองการในขั้นที่ 1 และจะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ (1) แหลงขอมูลไดแก 

ครอบครัว เพือ่น คนรูจัก (2) แหลงการคา ไดแก ส่ือโฆษณา พนกังานขาย งานของนักการตลาด ที่

เกี่ยวของกับกระบวนการในขั้นนี้ คือ พยายามจัดขอขาวสารใหผานแหลงการคา และแหลงบุคคล

ใหมีประสิทธภิาพและทัว่ถงึ 

   2.2.3 การประเมนิผลทางการเลือก (Evaluation of Alternatives) การ

พิจารณา เลอืกผลิตภัณฑตางๆ จากขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที ่ 2 หลักเกณฑทีพ่ิจารณาคือ (1) 

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑตางๆ เชน รูปราง รูปทรง (2) การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ เชน ราคาเหมาะสม คุณภาพสูง (3) ความเชื่อถือเกี่ยวกบัตราสินคาหรือภาพลักษณ 

ซึ่งความ เชื่อนี้จะมีอิทธพิลตอการประเมนิทางเลือกในการตัดสินใจ (4) เปรียบเทยีบระหวางยี่หอ 

ตางๆ งานของนักการตลาดที่เกีย่วของกับกระบวนการขั้นนี้ คอื การจัดสวนประสมทาง

การตลาดดานตางๆ ใหเหมาะสม  

   2.2.4 การตัดสินใจซือ้  (Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยี่หอ 

ใด เนื่องจากมีการประเมนิผลทางเลือกตาง ๆ มาแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑที่

ชอบ มากที่สุด และ ปฏิเสธทีจ่ะซื้อสินคาทีต่นเองไมมีความพอใจที่จะซื้อ 
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   2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) เปนความรูสึก

พอใจหรือไมพอใจหลังจากมกีารซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว ความรูสึกนีข้ึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิต

ภัณฑและ ความคาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตรงตามที่คาดหวังก็จะเกิดผลใน

ทางบวก คือ ผูบริโภคมีความพงึพอใจและมีแนวโนมที่จะซื้อ แตถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติไมตรงตาม

ความตองการหรือ ต่ํากวาทีค่าดหวงัยอมเกิดผลในทางลบ นัน่คือ ผูบริโภคไมพอใจและมีแนวโนมที่

จะไมซื้อซํ้าคอนขางสงู 

 3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หมายถงึ พฤติกรรมที่มีการแสดง

ออกมา ของบุคคลหลังจากที่มีส่ิงกระตุน ซึง่หมายถงึ การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer’s   

Purchase decision) ประกอบดวยการตดัสินใจดานผลิตภัณฑ การตัดสินใจดานรานคาและการ

ตัดสินใจ เกีย่วกับวธิีการซื้อดังนี้  

  3.1 การตัดสนิใจดานผลิตภณัฑ (Product Decision) การตัดสินใจของผูบริโภค

ที่จะซื้อผลิตภณัฑหนึ่งจะขึ้นอยูกับทัศนคติตอผูประกอบการธุรกิจและยี่หอ ราคา การลดราคา 

การ ตัดสนิใจดานผลิตภัณฑจะทําการตัดสินใจเกี่ยวกบัเร่ืองตอไปนี ้(1) การตัดสินใจเกี่ยวกับยีห่อ 

(Brand Decision) (2) การตัดสินใจดานราคาและการลดราคา (Price and Deal Decision) (3) 

การตัดสินใจซือ้โดยฉับพลนั (Impasse Decision)  

  3.2 การตัดสนิใจดานราคา (Store Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับรานคาของ 

ผูบริโภคขึ้นอยูกับทัศนคติความรูสึกตอรานนัน้ ๆ การเลอืกรานคา (Choice  of  Store) การเลือก 

รานคาขึ้นอยูกับทําเลที่ตัง้ ประเภทของสนิคา ราคา และการบริการ  

  3.3 การตัดสนิใจเกี่ยวกับวิธีการซ้ือ (Method of Purchase Decision) ลักษณะ

หรือ วธิีการซื้อของผูบริโภคจะใชหัวขอตอไปนี้พิจารณาคอื  

   3.3.1 ทัศนคติตอเวลาและระยะทาง (Attitude Toward Time Distance)  

ผูบริโภค จะเปรียบเทียบระหวางระยะทางกับสินคาที่จาํหนาย  

   3.3.2 การตัดสินใจจบัจายหลายประเภท (Multiple Shopping Decision)  

ผูบริโภคมักนยิมไปรานคาทีส่ามารถหาซื้อของที่ตองการไดครบทุกอยางภายในรานเดียว (One 

Stop Shopping) 

 

 

 

 



 13 

2.4  อัตลักษณ 
  คําวา อัตลักษณ (Identity) (อานวา อัด-ตะ-ลัก) ประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) ซึ่ง

หมายถงึ ตน หรือ ตัวเอง กบั ลักษณ ซึ่งหมายถงึ สมบัตเิฉพาะตวั  

  อัตลักษณ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Identity (อานวา ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถงึ ผลรวม

ของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ทาํใหส่ิงนั้นเปนทีรู่จักหรือจําได เชน นกัรองกลุมนี้มีอัต

ลักษณทางดานเสียงที่เดนมาก ใครไดยินก็จาํไดทนัท.ี สังคมแตละสังคมมีอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของตนเอง. โลกาภิวัตนทาํใหอัตลักษณของสงัคมไทย (ราชบัณฑิตย สถาน) 

  อัตลักษณ (identity) เปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งจะ

เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรคระหวางตวัเรากบัคนอ่ืน โดยผานการมองตนเองและการที่คนอื่นมอง

เรา อัตลักษณตองการความตระหนัก (awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอยาง 

นั่นคือเราจะตองแสดงตนหรือยอมรับอยางตั้งใจกับอัตลกัษณที่เราเลือก ความสาํคัญของการ

แสดงตนก็คือ การระบุไดวาเรามีอัตลักษณเหมือนกลุมหนึง่และมีความแตกตางจากกลุมอ่ืน

อยางไร และ “ฉันเปนใคร” ในสายตาคนอืน่ (นัทธนัย ประสานนาม, 2550) 

  คําวา “อัตลักษณ” มีความแตกตางจากคําวา “บุคลิกภาพ” เนื่องจากบุคคลอาจมีความ

เหมือนกนัไดในแงของบุคลกิภาพ เชน การมีนิสัยหรือลักษณะบางอยางที่อาจจะเหมือนกันได แต

การเหมือนกนัในดานอัตลักษณของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ มคีวามรูสึกรวมกันในดานการ

ตระหนักรู (Awareness) บางอยางเกี่ยวกับตัวตนของเรา หมายถึง การยอมรับในความเปนตัวตน 

ประกอบเขากบัการแสดงตวัตน (Making oneself) ใหเห็นวามีความเหมือนหรือแตกตางอยางไร

กับกลุมอ่ืนหรอืบุคคลอื่น  

  ฉลาดชาย รมิตานนท (2550) กลาววาอัตลักษณนัน้ไมใชส่ิงที่เกดิขึ้นลอยๆ ตาม

ธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่เกดิจากการสรางของวฒันธรรมในชวงเวลาหนึง่ และวฒันธรรมก็เปน

ส่ิงกอสรางทางสังคม (Social construct) นอกจากนีว้ัฒนธรรมก็ไมใชส่ิงทีห่ยุดนิ่งหรือตายตัว 

หากแตมีรูปแบบเปนวงจรทีเ่รียกวา “วงจรแหงวฒันธรรม (Circuit of culture)” 

  ดังนัน้ อัตลักษณทั้งหลายจงึมีกระบวนการถูกผลิต (Produced) ใหเกดิขึ้น สามารถถูก

บริโภค (consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยูในวฒันธรรมเหลานั้น และทั้งนี้ยงัมี

การสรางความหมายตางๆ (Creating meanings) ผานทางระบบตางๆ ของการสรางภาพตัวแทน 

(Symbolic systems of representation) ที่เกีย่วกบัตําแหนงแหงที่ตางๆ ทางอัตลักษณอัน

หลากหลายทีเ่ราเลือกใช หรือนําเอามาสรางเปนอัตลักษณของเรา 
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  องคประกอบของอัตลักษณ  ประกอบดวย  

  1. ชื่อ (Names) ชื่อของบริษัทเปนส่ิงที่มีความสําคัญเปนอนัดับแรก  

  2. เครื่องหมาย (Marks) เครื่องหมายทีส่รางขึ้นอาจเปนเพยีงการใชชื่อ ตัวอักษร 

หรืออาจเปนการผสมผสานระหวางภาพและตัวอักษรก็ได หรือเปนกราฟกเพียงลาํพงัก็ได 

  3. ตัวอักษร (Typography) จําเปนตองมีการกาํหนดรูปแบบตัวอักษรที่ใชทัง้ระบบ

โดยทั่วไปแลวนักออกแบจะกําหนดรูปแบบการใชตัวอักษรที่ใชกับสัญลักษณ และเลือกแบบอื่นที่

เขากันไดดีกับแบบตัวอักษรนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  4. สีอัตลักษณ (Color Signature) มักมทีี่มาจากสีของสัญลักษณทีน่ักออกแบบสราง

ใหเกิดการจดจําขึ้นในใจผูบริโภค นักออกแบบจึงกาํหนดสีอัตลักษณและโครงสีอ่ืนๆ ที่ใชรวมกับ

สีอัตลักษณนัน้ขึ้นจาํนวนหนึ่ง เพื่อใหการออกแบบมคีวามยืดหยุนไดบาง แตขณะเดียวกนักย็ัง

คงไวซึ่งโครงสรางอัตลักษณเดียวกนั  

  5. ขอความประกอบ (Tag Line) ขอความประกอบนี้จะเปนขอความสัน้ๆที่อธิบาย

ถึงความเปนองคกรทีว่างอยูชื่อหรือสัญลักษณ เพื่อเปนการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะของ

องคกร 

  โดยสรุป ในการสรางอัตลักษณที่ดีตองมีลักษณะของ 3Cs นั่นคอื (1) Clear (2) 

Consistency (3) Creative สรุปความงาย ๆ คือ กระจาง ตอเนื่อง และสรางสรรค กลาวคือ ตอง

ตอบคําถามใหไดวา ทาํอยางไรถึงจะมีอัตลักษณที่ชัดเจน ซึ่งการคนหาคําตอบ การทําความเขาใจ

กับเปาหมายของบริษัท และทําความเขาใจกับวิสัยทัศนของบริษัท รวมถึงพันธกิจ เปาหมาย ซึง่มี

ความสาํคัญอยางมาก ในการสรางอัตลกัษณจะตองพยายามสรางใหเกิดข้ึนจริงและไมเปลี่ยนแปลง 

โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการสรางความแตกตาง มีความตอเนื่องออกมาเพื่อใหคนไมสับสน 

 

2.5  การสรางตราสินคา 
  สมาคมการตลาดอเมริกา [American Marketing Association (AMA)] ไดใหคํานยิาม

ของตราสินคาไววา ตราสินคา (Brand) คือ ชื่อ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ (Symbol)  

การออกแบบ (Design) หรือการประสมประสานทุกอยางเขาดวยกัน เพื่อระบุสินคาและบรกิาร

ของผูขายรายหนงหรือกลุมของผูขาย ซึง่จะทําใหสินคาของพวกเขามีความแตกตางจากคูแขงขนั 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550 : 300) 
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  Aaker (1996) ไดใหนิยามของตราสินคา (Brand) คือ ชื่อ สัญลักษณ ซึ่งประกอบดวย  

โลโกเครื่องหมายการคา และรูปแบบของบรรจุภัณฑที่มีความแตกตางกนัในแตละตราสินคา  

ตราสินคา ทาํขึ้นมาเพื่อมุงแสดงถึงสนิคาและบริการแกผูบริโภค อีกทั้งสรางความแตกตางจาก

คูแขง 

  Kotler (1993) กลาววา ตราสินคาเปนชือ่ เงื่อนไข เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือการ

รวมตัวของสิง่เหลานี ้ เพื่อแยกแยะสนิคาหรือบริการของผูขายรายหนึง่หรือกลุมหนึง่ และเพื่อสราง

ความแตกตางออกจากคูแขงขัน นอกจากนี้ตราสินคายังเปนคําสญัญาของผูขายหรือผูผลิตที่จะ

จัดสงสนิคา ผลประโยชน และบริการใหแกผูซื้ออยางแนนอน ตราสินคาที่มีชื่อเสียงจะเปนการ

รับประกันคุณภาพ อีกทั้งตราสินคา มีระดบัความหมายถึง 6 ระดับ คือ คุณลกัษณะ (Attributes) 

ประโยชนที่ไดรับ (Benefits) คุณคา (Values) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) 

และผูใช (Users) 

  นอกจากนี ้ ตราสินคามีความหมายครอบคลุมถึงลักษณะที่จับตองได (Tangible 

Attributes) ของสินคา นัน่คือ ลักษณะทีส่ามารถใชประสาทสมัผัสทัง้หา ไดแก ตา หู จมูก ปาก 

และรางกาย ซึ่งสัมผัสไดทั้งในลักษณะแยกเดี่ยวและรวมกัน ครอบคลุมลักษณะที่จับตองไมได 

(Intangible Attributes) ของสินคาที่เกิดข้ึนจากความรูสึกที่ผูบริโภคไดเขาไปสัมผัสกับตราสินคา

และครอบครองตราสินคา  

  ตราสินคายงัเปนพนัธะสัญญาที่สินคามีตอผูบริโภควา จะนําเสนอคณุคาใดแกผูบริโภค 

ซึ่งคุณคาที่จะมอบใหแกผูบริโภคมี 2 รูปแบบ คือ (1) คุณคาอันเกิดจากคุณสมบัติของสินคา 

(Functional Benefit) และ (2) คุณคาทางดานความรูสึก (Emotional Benefit) 

  หัวใจสาํคัญของการสรางตราสินคาใหอยูในใจผูบริโภคตลอดกาลไดนั้น บริษัทจะตอง

สรางคุณคาของสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใหไดกอน แลวนาํคุณคานั้นไปเชือ่ม

หรือผูกติดกับตราสินคา เพื่อใหผูบริโภคสามารถจดจําและระลึกไดในยามที่ผูบริโภคตองการ

สินคา (Aaker. 1996) 

  ดังนัน้จะเห็นไดวา การสรางตราสินคามีความสาํคัญอยูมากทัง้ตอผูผลิตและผูบริโภค 

โดยที ่ ศรีกัญญา (2547) กลาววาการสรางตราสินคามีความสําคญัตอผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย 

และเปนสิ่งจําเปนเนื่องมาจากสาเหตุสําคญั 5 ประการ คือ 

  1. การสรางตราสินคา (Branding) และการขาย (Selling) เปนสิ่งที่เกิดมาคูกนั โดยที่

การขายเปนผลพลอยไดจากการสรางตราสินคา นั่นคอื ตราสินคาทีม่ีชื่อเสียงที่ดีกจ็ะหมายถงึตรา

สินคาที่ขายสนิคาคุณภาพดีไปดวยเชนกนั 
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  2. จากการที่การสรางตราสินคาทาํใหผูบริโภครูสึกวาสินคามีคุณภาพเหนอืกวาสนิคา

ที่ไมมีตราสินคา นั่นคือ โอกาสที่สินคาดังกลาวสามารถกําหนดราคาที่เหนือกวาสนิคาที่ไมมี 

ตราสินคาได ซึ่งราคาสวนเกินที่สามารถเรียกจากผูบริโภคเพิ่มไดคือ Price Premium 

  3. การสรางตราสินคาเปนการสรางความหมายใหแกสินคา ซึ่งความหมายที่ดี คือ

ความหมายทีท่ําใหสินคาแตกตาง โดดเดน และเหนือกวาคูแขง ซึ่งเปนเหตุและผลที่ผูบริโภคชี้แจง

ตนเองเมื่อตองการซื้อสินคาหรือบริการหนึง่ๆ ซึ่งเหตุและผลตางๆ เหลานี้คือตัวกาํหนดพฤติกรรม

ผูบริโภค 

  4. การสรางตราสินคาคือการทําใหสินคาอยูในใจผูบริโภค นั่นคือ ชวยทําใหผูบริโภค

ประหยัดเวลาเมื่อตองการเลอืกซื้อสินคาเหลานัน้ โดยเฉพาะกับสินคาที่ผูบริโภคไมไดซื้อบอยซึ่ง

เปนสินคาที่ผูบริโภคใหความสําคัญตอการศึกษาขอมูลนอย 

  5. การสรางตราสนิคาทีป่ระสบความสาํเร็จสามารถเพิม่มูลคาทางการเงนิ (Financial 

Value) โดยสามารถขายลิขสิทธิ์เพื่อใหผูผลิตอื่นนําสัญลักษณของตราสินคาไปใชไดตราสินคาทีม่ี

คุณคาสูงจะทาํใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน นั่นคือ ตราสินคาสามารถเปนตัวปองกันการ

แขงขันตัดราคาได นอกจากนี้ยังทาํใหบริษัทสามารถลดตนทุนการทาํการตลาดได เนื่องจากลูกคา

รูจักและมีความภักดีในตราสินคา อีกทัง้บริษัทยังสามารถตอรองทางการตลาดกบัผูจัดจําหนาย

และผูคาปลีกไดมากขึ้น และสามารถออกสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับตราสนิคานี้ได เนือ่งจากเปนตรา

สินคาที่ไดรับความนาเชื่อถอือยูแลวนอกจากนี้ตราสินคาที่อยูในใจลกูคาจะเปนตราสินคาที่ลูกคา

จะนึกถึงเปนอนัดับแรก ทัง้ยังสามารถสรางความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ ให

ประสบการณกับผูบริโภค ตลอดจนทาํใหปกปองสวนแบงทางการตลาดของตนใหคงอยูหรือ

เพิ่มข้ึนได 

  นอกจากนี ้ ตราสินคายงัมปีระโยชนตอผูซื้อหรือผูบริโภคดวย โดยประโยชนของตรา

สินคาตอผูซื้อหรือผูบริโภคมีดังนี ้(สุดาดวง, 2540) 

  1. ผูซื้อสามารถจาํแนกประเภทและชนิดของสนิคา ซึ่งชนิดของสนิคาในระดับคุณภาพ

แตกตางกนัของผูผลิตจากประสบการณในการซื้อสินคาซ้ําๆ จะทําใหผูซื้อจดจําตราสินคาทีใ่ห

คุณภาพแตกตางกนั และใชตราสินคาเปนเครื่องแสดงถึงระดับคุณภาพเหลานัน้ในการซื้อครั้ง

ตอๆไป ดังจะเหน็ไดจากการที่ผูบริโภคจํานวนมากเต็มใจจะจายคาสินคาสูงขึน้สาํหรับสินคาทีม่ี

ตราสินคาเปนที่รูจักกนัดีเพื่อประกันคุณภาพของสินคา 
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  2. ทําใหผูซือ้ทราบวา ใครคือผูผลิตสินคานัน้ๆ ซึง่สามารถนาํมาใชประโยชนในการ

ตัดสินใจวาควรจะซื้อสินคาชิน้นัน้หรือไม ทําใหเกิดความสะดวกในการเปรียบเทียบอางอิงหรอื

เรียกหาในการซื้อสินคาได 

  3. ในกรณีที่ไมมตีราสนิคาปรากฏผูซื้อจะตองใชเวลามากขึน้ ในการพจิารณาเพื่อแยก

ความแตกตางในสนิคาตางๆ ทีว่างจาํหนายในรานคา เมื่อมีตราสินคาปรากฏอยู ผูซื้อจะระบจุาก

ตราสนิคาเปนเกณฑ ไมตองเสียเวลาในการเปรยีบเทยีบตางๆ มีผลใหลดความพยายามและลด

คาใชจายในการจัดซือ้ 
 

2.6  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  วรันธร  ต้ังสาธิตกุล (2549) ไดทําการศึกษา การสรางตราสนิคาของอินเด็กซ ลิฟวิง่ 

มอลล พบวา  ตราสินคาอนิเด็กซ ลิฟวิ่ง มอลล นั้น มีการกาํหนดเปาหมายไววา จะตองครอบ

ความเปนอันดับหนึง่ในใจของผูบริโภคใหได โดยมีการยืนยนัตําแหนงของตราสนิคาอยางชัดเจน 

นั่นคือ การเปนสเปเชียลมอลล ศูนยรวมเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานอยางครบวงจร ซึง่ทางอนิ

เด็กซ ลิฟวิง่มอลล ไดพยายามยึดหลกัการดําเนนิงานที่มีผูบริโภคเปนศูนยกลาง (Customer 

centric) โดยจะนาํความตองการของผูบริโภคนี้ ไปมีสวนในการออกแบบตราสินคา การวาง

ตําแหนงผลิตภัณฑ รวมไปถึงการกําหนดเอกลักษณใหกับตราสินคา 

  ทิพยวรรณา งามศกัดิ์ (2543) ไดทําการศึกษา การพฒันาตราสนิคาผลิตภัณฑมะมวง

สด พบวาแนวคิดในการตั้งชื่อตราสินคาผลิตภัณฑมะมวงสด สามารถเรียงลาํดบัความสาํคัญได

ดังนี้ คุณสมบัติของมะมวงในเรื่องรสชาต ิ สี กลิ่น ลักษณะปรากฏและลักษณะเนื้อ ความเปน

ธรรมชาติ คณุคาทางโภชนาการ การมสุีขภาพดี ความสะดวกในการซื้อ ราคา รสนิยม ความสด

ชื่น แหลงที่มาของมะมวง พนัธุมะมวง และความเหมาะสมกับทกุเพศทุกวยั 

  ชนิกา  ศิริมังคลากลุ (2550) ไดทําการศกึษา ปจจัยทีม่ีผลทําใหการสรางตราสินคาใน

กลุมสินคาเกษตรประสบความสาํเร็จ พบวา การวเิคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

สามารถจัดกลุมปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินซื้อตราสินคาไดเปน 4 ปจจัย คือ ปจจัย

การคํานงึถงึความปลอดภัย ปจจัยการคํานึงถงึสุขภาพ ปจจัยการคํานึงถงึบรรจุภัณฑ และปจจัย

การคาํนงึถงึการสงเสริมการตลาด และปจจัยบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถามเปน 8 ปจจัย คอื 

ปจจัยแบบรวมสมัย ปจจัยแบบจริงใจ ปจจัยแบบคนรุนใหม ปจจัยแบบมีมนุษยสัมพันธ ปจจัย

แบบดูดี ปจจัยแบบมีความกลา ปจจัยแบบสมถะ และปจจัยแบบผูมีความสามารถตามลาํดับ  

จากนั้นใชวิธีวเิคราะห Logistic Regression Analysis เพื่อพิจารณาวาปจจัยใดมีผลตอพฤติกรรม
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การซื้อของผูตอบแบบสอบถาม โดยปจจัยที่ใชวิเคราะห คือ ปจจัยทางการตลาด ปจจัย

บุคลิกภาพผูบริโภค และลักษณะประชากรศาสตร ในการวิเคราะห Logistic Regression แบบ 

Binary ซึ่งแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามเปน 2 กลุม คอื กลุมที่เจาะจงซื้อตราสินคาและกลุมที่ไม

เจาะจงซื้อตราสินคา สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในตราสินคา ซึ่งสามารถนาํมาเปน

แนวทางในการวางแผนการตลาด และการสรางบุคลิกภาพตราสินคาเพื่อใชส่ือสารทางการตลาด

ใหตอบสนองกับกลุมมเปาหมายของสนิคาอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่จะสงผลใหการสรางตราสินคา

ประสบความสําเร็จได 
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