
บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ทฤษฏแีละแนวคดิในองค์ประกอบของแบรนด์ 

 องคป์ระกอบพื้นฐานของแบรนดท่ี์จะใชใ้นการวจิยัมี ดงัน้ี 

 1. ช่ือตราสินค้า (Brand Name) การพฒันาองค์ประกอบพื้นฐานของแบรนด์นั้น ส่ิงท่ีส าคญั
มากประการหน่ึง ก็คือการตั้งช่ือตราสินคา้ ทั้งน้ีเพราะช่ือตราสินค้ามีความหมายมากกว่าการใช้เรียกช่ือ
เท่านั้น ยิ่งช่ือมีความโดดเด่น แตกต่าง และสามารถเป็นท่ีจดจ าของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดีแล้ว 
โอกาสในการถูกเลือกซ้ือหรือใช้ก็มีสูงมากข้ึนเท่านั้ น ดังท่ี รีส์  (2549, หน้า 18) กล่าวไวใ้นหนังสือ        
“The Origin of Brands” ว่า หัวใจของแคมเปญทางการตลาดท่ีดีก็คือการตั้ งช่ือตราสินค้าท่ียอดเยี่ยม 
เช่นเดียวกับ บราวน์ (Brown, Stephen, 2016, p. 23-25) กล่าวว่าตราสินค้าประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 
ประการ แต่พื้นฐานท่ีส าคญัมากท่ีสุดก็คือช่ือตราสินคา้ แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงขอ้กฎหมายดว้ย ซ่ึงในบางคร้ัง
ช่ือตราสินคา้ก็ส่ือถึงความง่ายต่อการเขา้ใจของผูบ้ริโภควา่เป็นตราสินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประเภทใด เช่น 
โซฟา ดอทคอม (Sofa.com) หรือเป็นช่ือท่ีแปลก เช่น มูแยง ( Mojang) หรือช่ือท่ีฟังแลว้ดูมีเสน่ห์ เช่น เอลฟ์ 
(Elf) โดยบราวน์ได้รวบรวมความเห็นจากนักการตลาดท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน อาทิ อลัรีย์ มอร์รีส และ     
แบล็คเก็ตต์ ท่ีเห็นว่าตราสินคา้มิใช่แค่เพียงส่วนประกอบหน่ึงของตราสินคา้สินคา้เท่านั้น แต่มนัเป็นส่วน
ส าคญัและเป็นกุญแจส าคญัแห่งอนาคตขององค์กร ซ่ึงสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ียิ่งใหญ่ และเป็น
เคร่ืองมือท่ีทรงพลงัทางการตลาด ดงันั้นในกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่นั้น การเลือกช่ือตราสินคา้ถือ
ได้ว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีความสร้างสรรค์มากท่ีสุดดว้ย นอกจากน้ีช่ือตราสินคา้ยงัถือเป็นจุดสัมผสัแรกสุดกบั
ผูบ้ริโภคดว้ยซ่ึงเม่ือตั้งช่ือแลว้มกัไม่เปล่ียนช่ือ เช่น โคก้  ลีวายส์ ต่างใชช่ื้อนั้นมาหลายทศวรรษเป็นตน้ 

 มนัเดย ์(Mark Monday, อา้งใน Crawford and Benedetto, p. 423) ไดแ้สนอแนะแนวทางใน
การเลือกช่ือตราสินค้าไวว้่า (1) ควรเร่ิมต้นการคิดช่ือตราสินคา้จากบุคคลหลาย ๆ กลุ่มก่อน โดยมิให้มี
เฉพาะทีมงานพฒันาตราสินคา้เพียงกลุ่มเดียวเพราะพวกเขาอาจจะยึดติดอยู่กบัช่ือท่ีคนเฉพาะกลุ่มนั้นชอบ
เท่านั้น (2) ให้ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของผลิตภณัฑ์และการส่งมอบคุณค่าไปยงัผูบ้ริโภคซ่ึงจะเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการตั้งช่ือตราสินคา้ต่อไป (3) พิจารณาวา่ช่ือตราสินคา้ท่ีตั้งข้ึนมานั้นถูกน าไปใชก้บัสินคา้ใน
กลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ด้วยหรือไม่ ทั้ งน้ีเพื่อมิให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสนในช่ือตราสินคา้ท่ีตั้งข้ึนมาใหม่     
(4) พิจารณาช่ือตราสินคา้ของคู่แข่งขนัในตลาดดว้ยวา่ช่ือตราสินคา้ของธุรกิจมีความแตกต่างอยา่งไรแทน
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การตั้งช่ือตราท่ีมุ่งชนกบัคู่แข่งขนัท่ีมีตราสินคา้ท่ีเข็มแข็งในตลาดแลว้ เช่น หากธุรกิจจะเขา้ไปแข่งขนักบั
แอปเปิลหากจะใช้ช่ือว่าบาบาน่า (Banana) ซ่ึงแปลว่ากล้วยซ่ึงเป็นผลไม้เหมือนกับแอปเปิลนั้น ก็คงไม่
เหมาะสมหรืออาจเป็นช่ือท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดย้าก (5) พฒันากลุ่มของช่ือแลว้คดัเลือกให้
เหลือน้อยลงประมาณ 5 -10 ช่ือ ทั้ ง น้ีควรพิจารณาการออกเสียง ความเร้าใจหรือเร้าอารมณ์  และ             
ความซบัซ้อนดว้ย (6) คน้หาหรือตรวจสอบวา่ช่ือดงักล่าวมีการน าไปจดทะเบียนการคา้แลว้หรือไม่ และควร
ตรวจสอบความหมายของช่ือนั้นในภาษาต่างประเทศดว้ยว่าเม่ือแปลความหมายแลว้จะเป็นทางบวกหรือ
ทางลบ และ (7) เลือกช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ท่ีสามารถน าไปจดทะเบียนคุม้ครองตามกฎหมายได ้

 รีส์ อลั (2549, หนา้ 18-19, 22)  น าเอาหลกัของชาลส์ ดาวินท่ีเขียนในหนงัสือ “The Origin 
of Species” สรุปไดว้า่วา่ทั้งแอปเปิลและไอบีเอม็จะก าหนดกลยทุธ์การเจริญเติบโตใหก้บัตราสินคา้ คลา้ยกบั
ตน้ไมแ้ห่งชีวิตท่ีจะแตกก่ิงกา้นใหม่ ๆ หรือแตกจากก่ิงเดิม เพราะเร่ิมแรกของไอบีเอ็มจะท าคอมพิวเตอร์ 
ต่อมาก็แตกสายพนัธ์ไปเป็นคอมพิวเตอร์เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โนตบุ๊ค รวมถึงแทปเล็ต ซ่ึงไรส์
เห็นวา่ในหมวดผลิตภณัฑ์ใหม่ ตอ้งใชช่ื้อใหม่จึงประสบความส าเร็จในตลาด เพราะท่ีผา่นมาทั้งจีอี อาร์ซีเอ 
โมโตโรลา และซีร็อกซ์ พยายามเขา้ไปท าตลาดในส่วนท่ีไอบีเอ็มถือครองอยู่ โดยใช้ช่ือตราสินคา้เดิมใน   
การท าการตลาด เช่น คอมพิวเตอร์ซีร็อกซ์ แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จในตลาด ซ่ึงตรงขา้มกบัธุรกิจท่ีสร้าง
ตราสินคา้ใหม่ในหมวดผลิตภณัฑ์ใหม่ และให้ตราสินคา้ของตนเป็นผูบุ้กเบิกตลาดนั้นเป็นรายแรกกลับ
ประสบความส าเร็จในตลาดเป็นอย่างมาก อาทิ ไมโครซอฟท์ท่ีเขา้ไปท าตลาดในกลุ่มของเคร่ืองเล่นเกมส์       
ก็ตั้งช่ือตราสินคา้ใหม่วา่เอ็กซ์บอค หรือน ้ าอดัลมโคคา โคลา ท่ีสร้างตลาดใหม่และเป็นผูบุ้กเบิกตลาดใหม่
คือตลาดโคล่า แทนการเขา้ไปแข่งขนัในตลาดน ้ าส้มน ้ าผลไมห้รือโซดา หรือกรณี ฟิชโช่ ท่ีบุกเบิกตลาด
ปลาหมึกเส้นรสเผด็ จนสามารถกา้วเป็นผูน้ าตลาดในสินคา้ประเภทนั้น  

 ส่วนศรัณยพงศ์   เท่ียงธรรม (2559) กล่าวถึงความส าค ัญของการตั้ ง ชื่อ  ส รุปได้ว่า   
ตราสินค้าจะช่วยแยกให้สินค้าหรือบริการแตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ  ซ่ึงการตั้ ง ช่ือตราสินค้าที่ดี มี
หล ัก 4 ประการคือ (1) ความง่าย  (Simplicity) ในการออกเสียง สะกดและความสามารถในการ
จดจ า  เช่น  โดฟ นี เวีย  นกแก้ว  เป็ด ช้าง  กระทิงแดง โซน่ี  ผึ้ งน้อย สามเอ็ม  ล ักส์  และทิฟฟ่ี  (2)    
มีความเช่ือมโยง (Association)  ก ับส่ิงที่ผู ้บริโภคต้องการในสินค้า  เช่น บา้นไร่กาแฟท่ีเช่ือมโยงกบั
การจ าหน่ายกาแฟ บริษทัสัมพนัธ์ไทยการ์ดท่ีเช่ือมโยงกบัการรักษาความปลอดภยั (3) มีความหมายใน       
เชิงบวก (Positive) เช่น โรงแรมปานวมิานท่ีส่ือถึงคุณภาพ ความสวยงาม ความหรูหราราวกบัไดพ้กัในสรวง
สวรรค์ หรือในชั้นวิมาน และ (4) พร้อมขยายกลุ่มสินคา้ (Expansion) เช่น การขยายกลุ่มผลิตภณัฑ์ภายใต้
ตราสินคา้ไฮนซ์จากซอสมะเขือเทศท่ีเป็นตน้ต าหรับในการวางตลาดเป็นเคร่ืองปรุงรส ซุปถัว่ พาสตา้ อาหาร
ว่าง และอาหารส าหรับเด็กทารก เป็นต้น  และ บราวน์  (Brown, Stephen, 2016, p. 26) ได้ยกตัวอย่าง          
ช่ือตราสินค้าท่ีดีไว ้อาทิ แฮร่ี พอร์ตเตอร์ (Harry Potter) ท่ีมีตัวอกัษรในค าหน้าและค าหลังซ ้ ากัน และ
แอปเปิล ท่ีช่ือสัมพนัธ์กบัวยัเด็กท่ีน าเอาแอปเปิลมาทานท่ีโรงเรียน สัมพนัธ์กบัเซอร์ไอแซคนิวตนั ท่ีคน้พบ
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กฏของแรงโน้มถ่วงท่ีสังเกตุจากผลแอปเปิลท่ีหล่นลงมาจากตน้ และสัมพนัธ์กบัอาดมัและอีวาในคริสต์
ศาสนาท่ีไปขโมยแอเปิลจากสวนและกดักิน ท าให้โลโกข้องแอปเลจึงเป็นแอปเปิลท่ีมีรอยแหวง่เพราะถูกกดั 
นอกจากน้ีค าวา่กดั (Bite)ยงัพอ้งเสียงกบัค าวา่บิท (Byte) ในภาษาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัช่ือตราอยา่งดี  

 อยา่งไรก็ตาม  การตั้งช่ือตราสินคา้อาจมีอยูด่ว้ยกนัหลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวา่ผูส้ร้าง      
ตราสินคา้จะมีวธีิการ แรงดลใจหรือมีความตั้งใจในการส่ือสารช่ือนั้นอยา่งไร แต่แหล่งท่ีมาของการตั้งช่ือท่ี
สามารถน ามาประกอบการตั้งช่ือตราสินคา้ได ้มีดงัน้ี 

 1.1 ช่ือที่มาจากช่ือเจ้าของหรือวงศ์ตระกูล ปัจจุบนัยงัคงมีทั้งธุรกิจแบบดั้งเดิมและธุรกิจ
สมยัใหม่จ  านวนไม่น้อยท่ีตั้งช่ือตราสินคา้ตามช่ือเจา้ของหรือวงศ์ตระกูล ซ่ึงการตั้งช่ือในลกัษณะน้ีไดรั้บ
ความนิยมมายาวนาน ดงันั้นช่ือตราสินคา้ท่ีมาจากช่ือเจา้ของจะหมายความรวมถึงช่ือของวงศ์ตระกูล เช่น 
ร้านเฟอร์นิเจอร์นนัทขวา้ง ร้านผา้ไหมชินวตัรและฟอร์ด หรือช่ือเจา้ของสินคา้ อาทิ ร้านขายผา้ไหมจิมทอม
สัน ร้านขายขนมเพรซเซลของป้าแอนด์ ร้านไอศกรีมสเวนเซ่น (เจา้ของคือ  Earle Swensen) แหนมป้าย่น 
น ้าพริกหนุ่ม  เจห๊งส์ หมูหยอง ล้ิมจิงเฮียง ก๋วยเต๋ียวไก่แม่ศรีเรือน ลาคอส จอห์นเฮนร่ี ฮอนดา้ คาลวนิ ไคลน์ 
แต่อย่างไรก็ตาม การตั้ งช่ือในลักษณะน้ี หากช่ือเจ้าของสินค้าหรือของช่ือลูกเป็นช่ือ ทั่ว ๆ ไปนั้ น               
ช่ือตราสินคา้ดงักล่าวอาจไปซ ้ าซ้อนกับตราสินคา้ของผูอ่ื้นได้ง่าย หรืออาจจะก่อให้เกิดความสับสนใน
ช่วงแรกท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยรู้จกัตราสินคา้ของธุรกิจ เช่น ทุเรียนกวนปรานีกบัซอสพริกปรานีเป็นเจา้คน
เดียวกนัหรือตราสินคา้เดียวกนัหรือไม่ หรือกรณีการตั้งช่ือของร้านขนมเมืองเพชรบุรีท่ีตั้งช่ือตน้ดว้ยค าว่า 
“แม่” อาทิ แม่กิมไล ้แม่กิมลั้ง และแม่กิมเฮง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความสับสนในการจ าช่ือตราสินคา้ได ้  

 1.2 ช่ือที่มาจากช่ือของบริษัท ปัจจุบนับริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีและเป็นท่ีรู้จกัของ
ลูกคา้โดยทัว่ไป ตลอดจนเป็นบริษทัท่ีมีสินค้าจ าหน่ายอยู่หลายชนิด และแต่ละชนิดก็มียอดจ าหน่ายสูง 
ประกอบกบัสินคา้เหล่านั้นก็เจริญเติบโตอยู่ในตลาดเป็นอย่างดี ก็มกัจะใช้ช่ือของตราสินคา้ร่วมกบัช่ือของ
บริษทั เพราะตอ้งการให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวงัท่ีจะอาศยัช่ือเสียงของบริษทัท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในตลาด มาตั้งเป็นช่ือของตราสินคา้ ซ่ึงจะท าใหธุ้รกิจสามารถประหยดังบประมาณการโฆษณาลง  

 1.3 ช่ือที่มาจากธุรกิจหรือเจ้าของสินค้าตั้งขึน้มาเอง วิธีตั้งช่ือตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม
อีกวิธีหน่ึง ก็คือการท่ีธุรกิจหรือเจา้ของสินคา้ตั้งช่ือสินคา้นั้นเอง โดยอาจใชว้ิธีการตั้งช่ือดว้ยการนึกคิดช่ือ
ตราข้ึนมาเอง อาทิ บริษทัมารวยจ ากดัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ถัว่ลิสงอบกรอบภายใตช่ื้อตราสินคา้ว่า “โก๋แก่” 
ซ่ึงดูแปลกใหม่และสร้างความแตกต่างไดดี้ เพราะเป็นค าท่ีนิยมพูดในกลุ่มผูช้อบเท่ียวผบับาร์ โดยมีโลโก้
เป็นรูปโก๋แก่และมีสโลแกนในการโฆษณาวา่ “มนัทุกเม็ด” หรือในกลุ่มของรถยนตส์ปอร์ต ก็มกัตั้งช่ือตรา
สินคา้ข้ึนมาเอง อาทิ โรลส์รอยซ์ (Roll-Royce) คาดิลแลค (Cadillac) หรือโลตสั (Lotus)  นอกจากน้ี การตั้ง
ช่ือตราสินค้าในลักษณะน้ี อาจเป็นเพราะเจ้าของตราสินค้าเห็นว่าช่ือท่ีจะตั้งข้ึนมานั้ น สามารถส่ือถึง
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ความหมายท่ีดีในความรู้สึก อาทิ ครัวสวสัดี รสทิพย ์เลิศรส หรืออาจเป็นช่ือตราสินคา้ท่ีตั้งมาจากช่ือของ
สัตวใ์นเทพนิยาย อาทิ เบียร์สิงห์ ยาสตรีตรา พญานาค เบียร์ลีโอ หรือเป็นสัตวท์ัว่ไป   

 1.4 ช่ือที่มาจากช่ือท าเลที่ตั้งหรือแหล่งผลิตที่มีช่ือเสียงของสินค้า บางคร้ังธุรกิจอาจตั้งอยู่
ในท าเลท่ีตั้ ง จงัหวดั หรือเมืองซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดีของคนทั่วไป อาทิ กรุงเทพมหานคร โคราช 
นครราชสีมา หาดใหญ่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือพทัยา ก็อาจจะตั้งช่ือตราสินคา้ตามช่ือท าเลท่ีตั้งนั้น 
เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลรามเชียงใหม่ ภูเก็ตเบียร์ ไก่ทอดหาดใหญ่ หรือแมแ้ต่ธุรกิจสาย
การบินส่วนใหญ่ ก็มกันิยมตั้งช่ือตราสินคา้ตามแหล่งท่ีตั้งหรือตามประเทศท่ีธุรกิจนั้นด าเนินธุรกิจอยู ่อาทิ 
อเมริกนั แอร์ไลส์  ไชน่าแอร์ไลส์  สิงคโ์ปร์ แอร์ไลส์ การบินไทย เจแปนแอร์ไลส์ ลาวแอร์ไลส์ 

 1.5 ช่ือที่มาจากคุณลักษณะภายนอกของสินค้า การตั้งช่ือลักษณะน้ีจะน าเอาลักษณะ
บางอย่างของผลิตภณัฑ์ มาผสมผสานกบั ช่ือสามญัของสินคา้ประเภทนั้น เช่น ถัว่กรีนนทั ซ่ึงเป็นช่ือท่ีมา
จากช่ือสามญั คือถัว่กบัลกัษณะสินคา้ คือเป็นถัว่สีเขียว (Green Nut) เช่นเดียวกบัน ้ าด่ืมคริสตนั ซ่ึงเป็นช่ือ
ท่ีมาจากช่ือสามญั คือน ้าด่ืมกบัลกัษณะสินคา้คือเป็นผลึกใส หรือร้านเฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม ซ่ึงเป็นช่ือ
ท่ีมาจากช่ือสามัญคือเฟอร์นิเจอร์กับลักษณะของสินค้า คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีทันสมัย (Modern Form)       
รวมเป็นช่ือตราสินคา้วา่ร้านเฟอร์นิเจอร์โมเดอร์นฟอร์ม เป็นตน้  

 1.6 ช่ือที่มาจากคุณประโยชน์หรือการลกัษณะการใช้งานของสินค้า การตั้งช่ือในลกัษณะน้ี 
จะเป็นการส่ือสารช่ือตราสินคา้วา่ สินคา้สินคา้นั้นมีประโยชน์หรือการใชง้านอยา่งไร และสัมพนัธ์กบัช่ือท่ี
อาจจะแปลความหมายท่ีสัมพนัธ์กบัตวัสินคา้นั้น เช่น เคร่ืองด่ืมแกอ้าการเมาคา้งตราแฮง้ค ์ซ่ึงเป็นการตั้งช่ือ
ตราท่ีส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภควา่ แฮงค ์(Hang แปลวา่เมาคา้ง) เป็นสินคา้ท่ีมีประโยชน์ในการแกอ้าการเมาคา้ง 
หรือวิตามินเสริมบ ารุงข้อตราจอยท์แคร์ ซ่ึงเป็นการตั้ งช่ือตราท่ีส่ือสารไปยงัผู ้บริโภคว่า จอยท์แคร์         
(Joint แปลว่าขอ้ต่อหรือเช่ือมและ Care แปลว่าดูแลรักษา) เป็นวิตามินท่ีมีประโยชน์ในการเสริมบ ารุงขอ้ 
และครีมเทียมตราคอฟฟ่ีเมท ซ่ึงมีความหมายวา่เป็นครีมเทียมท่ีอยูเ่ป็นเพื่อนคู่หูกบักาแฟ  

 1.7 ช่ือตราสินค้าทีม่าจากแนวคิดในการผลติและพฒันาสินค้า บางคร้ังการตั้งช่ือตราสินคา้ 
อาจจะเกิดจาการท่ีผูผ้ลิตหรือธุรกิจ มีแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในขณะนั้น และเช่ือวา่การตั้งช่ือ
ตราสินคา้ในลกัษณะน้ี จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจได้
ง่ายวา่ตราสินคา้นั้นถูกผลิตข้ึนมาดว้ยจุดประสงคใ์ด เช่น เดอะลิงค ์คอนโดมิเนียม ซ่ึงตั้งอยูใ่นแนวรถไฟฟ้า 
สามารถส่ือให้ผูบ้ริโภคเข้าใจถึงความเป็นคอนโดมิเนียมท่ีสามารถเช่ือมต่อไปได้ทุกท่ี (Link แปลว่า
เช่ือมต่อ) เช่นเดียวกับบ้านเดอะคอนเนค ซ่ึงตั้ งอยู่ระหว่างชานเมืองและใจกลางเมือง จึงส่ือสารไปยงั
ผูบ้ริโภคให้เกิดการรับรู้ในช่ือตราสินน้ีวา่เป็นบา้นท่ีสามารถเช่ือมต่อระหวา่งในเมืองและนอกเมืองไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย เช่นเดียวกบับริษทัให้บริการเช่ารถยนต ์ บดัเจ็ทซ่ึงให้เช่ารถในราคาไม่แพง (Budget แปลว่า
ประหยดัเงิน) และควิกแคชเป็นบริการสินเช่ือเงินสดส่วนบุคคล ท่ีได้รับการอนุมติัอย่างรวดเร็ว (Quick 
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แปลวา่เร็ว และ Cash แปลวา่เงินสด) หรือกูลิโกะ ป๊อกก้ีซ่ึงมีรากศพัท์มาจากค าวา่ “Glycogen” ซ่ึงเป็นสาร
บางอยา่งในหอยนางรมท่ีเม่ือน ามาเค้ียวจนเหลวแลว้ผสมกบัวตัถุดิบเพื่อท าขนมขบเค้ียวจะท าให้มีรสชาติดี
ข้ึน ส่วนค าวา่ “ป๊อกก้ี” มาจากเสียงตอนกดัขนม (ด ารงค ์ พิณคุณ, 2559, หนา้ 7)   

 1.8 ช่ือที่มาจากช่ือสามัญของสินค้า การตั้งช่ือในลกัษณะน้ี จะตั้งช่ือ ตราสินคา้จากช่ือ
สามญัในสินคา้ประเภทนั้น โดยช่ือสามญัดงักล่าวอาจเป็นค าร่วมระหวา่งช่ือสามญัท่ีเป็นภาษาไทย กบัค าทบั
ศพัทใ์นภาองักฤษ หรือภาษาอ่ืน ๆ ก็ได ้เช่น บา้นแลนด์แอนด์เฮา้ส์ มาจากช่ือสามญัภาษาไทยวา่บา้นกบัค า
ทบัศพัทใ์นภาองักฤษว่าแลนด์และเฮา้ส์ (Land แปลว่าท่ีดิน และ House แปลวา่บา้น) เช่นเดียวกบันิตยสาร
บา้นและสวน หรือ เดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีมาจากช่ือสามญัของค าว่าพิซซ่า (พิซซ่า มาจากค าทบัศพัท์ว่า 
Pizza) และคอมปะนี (Company แปลวา่บริษทั) เป็นตน้    

 1.9 ช่ือที่มาจากช่ือสามัญของสินค้าที่เป็นภาษาต่างชาติ  การตั้งช่ือในลกัษณะน้ีจะตั้งช่ือ
ตราสินคา้ตามช่ือเรียกทัว่ไปในภาษาต่างชาตินั้น เช่น ร้านอาหารเวียดนามเฝอ (เฝอแปลวา่ก๋วยเต๋ียวในภาษา
เวียดนาม) ยากันยุงคายาริ (คายาริแปลว่ายากันยุงในภาษาญ่ีปุ่น) ชาเขียวโออิชิ (โออิชิแปลว่าอร่อยใน
ภาษาญ่ีปุ่น) การ์โตวเ์ฮา้ส์ (การ์โตวแ์ปลว่าขนมเคก้ในภาษาฝร่ังเศส หรือเลโก้ (Lego) มีรากศพัท์มาจาก     
ค  าว่าเลโก้ กอดท์ (Lego Godt) ในภาษาเดนมาร์กท่ีมีความหมายว่าการเล่นท่ียอดเยี่ยมและเลโก้ในภาษา
ละตินก็มีความหมายวา่ต่อเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ 

 1.10 ช่ือที่มาจากการท าเพีย้นจากช่ือสามัญของสินค้า  การตั้งช่ือในลกัษณะน้ีโดยมากจะ
เป็นสินคา้เก่ียวกบัอาหารและยา เพราะขอ้ก าหนดของ อ.ย. (คณะกรรมการอาหารและยา) ท าให้ธุรกิจไม่
สามารถท่ีจะอวดอา้ง หรือบอกสรรพคุณของสินคา้เกินจริงไปได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเช่ือมโยงกบัค าสามญั
ท่ีบอกคุณสมบติั หรือประโยชน์ของสินคา้เพื่อส่ือวา่สินคา้น้ีดีอยา่งไร เช่น แคลซีแมค บิวติวา่ คือนมท่ีมีทั้ง
แคลเซียมสูง และเม่ือรับประทานแลว้ยงัสวยอีกด้วย (Calcimex เพี้ ยนจากช่ือสามญัคือ Calcium max และ 
Beautiva เพี้ ยนจากช่ือสามัญ  คือ  Beautiful) หรือเฮลต้ี  ชอท (Healti เพี้ ยนจากช่ือสามัญคือ Healthy)             
คือเคร่ืองด่ืมคอลลเจนท่ีส่ือวา่ด่ืมแลว้จะสุขภาพดี   

 1.11 ช่ือที่มาจากลักษณะอาการที่อยากให้เกิดขึน้หลังการใช้  การตั้งช่ือในลกัษณะน้ี เป็น
การตั้งช่ือตราสินคา้ท่ีเจา้ของหรือผูผ้ลิต ตอ้งการให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์ใช้สอยของสินคา้หรือ
บริการเหล่านั้นภายท่ีไดใ้ชสิ้นคา้นั้นไปแลว้ เช่น น ้ ายาปรับผา้นุ่มคอมฟอร์ท (เหมือนวา่ใชแ้ลว้ผา้จะนุ่มใส่
สบาย เพราะ “Comfort” แปลวา่สบาย) สบู่อาบน ้ าบีไนซ์ (เหมือนวา่ใชแ้ลว้จะน่ารัก น่าเอ็นดู เพราะ “Nice” 
แปลวา่น่ารัก อ่อนโยน) ร้านอาหารทูดายฟอร์ (เหมือนวา่อาหารอร่อยมากจนยอมตายเพื่อให้ไดรั้บประทาน 
เพราะ “Die” แปลวา่ตาย และ “For” แปลวา่เพื่อหรือส าหรับ) เกา้อ้ี เลซ่ีบอย (เหมือนวา่นัง่แลว้สบายมากจน
ข้ีเกียจจะลุกข้ึนยืนเพราะ ‘Lazy” แปลว่าข้ีเกียจ)  และแผ่นรองอนามยัแคร์ฟรีท่ีให้คุณไม่ต้องกงัวลใด ๆ 
(เพราะ “Care” แปลวา่ดูแล และ “Free” แปลวา่อิสระ)  
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 1.12 ช่ือทีม่าจากส่วนผสมหรือวธีิการผลติของสินค้า การตั้งช่ือในลกัษณะน้ีจะเป็นการตั้ง
ช่ือตราสินคา้ ท่ีใช้ส่วนหน่ึงของส่วนผสมในสินคา้ มาประกอบการตั้งช่ือ เช่น โยเกิร์ต   โฟโมสต ์โอเม็ก 3 
ซ่ึงมีส่วนผสมของโอเมกา้ทรี เคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพคอลลาเจนอี ซ่ึงมีส่วนผสมของคอลลาเจน  ยาสีฟัน
ซอลท์ซ่ึงมีส่วนผสมเป็นเกลือ สารให้ความหวานตราไลท์ซูการ์ ขนมอบกรอบ ตราคอนเน่ ซ่ึงผลิตมาจาก
ขา้วโพด ปลาหมึกอบกรอบตราสควิดด้ี ซ่ึงผลิตมาจากปลาหมึก เช่นเดียวกบัร้านไนต้ีโฟร์ คอฟฟ่ี ซ่ึงผลิต
กาแฟใหอ้ร่อยดว้ยวธีิการตม้กาแฟท่ีอุณหภูมิ 94 องศา อยา่งไรก็ดี  การตั้งช่ือลกัษณะน้ี อาจสร้างความเขา้ใจ
ผดิให้กบัผูบ้ริโภคได ้เพราะบางคร้ังช่ือของส่วนผสมท่ีน ามาตั้งช่ือนั้น อาจมิใช่เป็นส่วนผสมหลกัของสินคา้
นั้น เช่น ซันไลต์ผสมมะนาว ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่น ้ ายาลา้งจานน้ีเกินกว่าหน่ึงจะมีส่วนผสมของมะนาว 
หรือ น ้าอดัลมโคคา โคล่า ก็มาจากมาจากวตัถุดิบของโคคาโคล่า ท่ีใชใ้บโคคา (Coca) และเมล็ดโคล่า (Kola) 
มาท าเป็นน ้ าหวานอดัลมโดยปรับเปล่ียนตวั “K” เป็นตวั “C” เพื่อโลโกท่ี้ดูสวยงาม หรือเคร่ืองด่ืมแฮงค์ท่ีมี
ส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินนานาชนิดท าให้ส่ือถึงช่ือว่าเม่ือด่ืมแล้วจะท าให้รู้สึกสดช่ืนให้กับ            
ผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดเ้ป็นอยา่ง (ไทยแฟรนไซส์เซ็นเตอร์, 2559) 

 1.13 ช่ือที่มาจากการแตกตัวเพิ่มเติมจากตราสินค้าเดิม การตั้งช่ือลกัษณะน้ีจะเป็นการตั้ง
ช่ือตราสินคา้ท่ีแตกตวัเพิ่มเติมจากตราสินคา้เดิม หรือเป็นช่ือของตราสินคา้ท่ีเกิดจากการขยายสายผลิตภณัฑ์
นัน่เอง ซ่ึงมกัพบในธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น โอวลัตินไวทม์อลต์และโอวลัตินสวิส ท่ีมาจากตราสินคา้เดิมคือ
โอวลัติน หรือแบรนด์ซุปไก่สกดัและแบรนด์รังนก ท่ีมาจากตราสินคา้เดิม คือตราแบรนด์ หรือเนสกาแฟ 
โกลด์ และเนสกาแฟโพเท็กส์ท่ีมาจากตราสินคา้เดิมคือเนสกาแฟ เช่นเดียวกบับรีสเอก็เซลและบรีสคลัเลอร์  
ก็มาจากตราสินคา้เดิมคือบรีซ  อยา่งไรก็ตาม ขอ้พึงระวงัในการตั้งช่ือในลกัษณะน้ี ก็คือ พลงัของตราสินคา้
เดิมอาจลดลงเม่ือตราสินคา้นั้นครอบคลุมไปยงัสินคา้ประเภทใหม่ ๆ ท่ีไม่สามารถสร้างการรับรู้ท่ีชดัเจนใน
สายผลิตภณัฑท่ี์ขยายไปแลว้ ก็อาจท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจวา่ มนัคือสินคา้เดียวกนัทั้งหมด 

 1.14 ช่ือที่มาจากช่ือย่อของช่ือบริษัท การตั้งช่ือในลกัษณะน้ี จะน าเอาค ายอ่ของช่ือบริษทั
หรือช่ือของธุรกิจมาใช้ในการตั้งช่ือ เช่น โรงภาพยนตร์เอสเอฟซ่ึงมาจากค าว่า “Sahamongkol Film” หรือ
ร้านอาหารเอสแอนด์พีท่ีมาจากช่ือและนามสกุลของเจา้ของตราสินคา้น้ีคือภทัรา ศิลาอ่อน โดยเลือกใช้ช่ือ
สกุลข้ึนก่อน หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแอลจีท่ียอ่มาจากช่ือเดิม คือ “Lucky Gold Star” หรือเอ็มทีวีท่ีย่อมาจากค า
ว่า “Music Television” เช่นเดียวกับไส้กรอกทีจีเอ็มซ่ึงย่อมาจากช่ือบริษัท Thai German Meat Product 
Company  หรือช่ือเดิมของตราสินคา้ 3 เอ็ม คือ “Minnesota Mining and Manufacturing” และเปล่ียนมาเป็น 
3 เอม็ เพื่อสร้างผลิตภณัฑน์วตักรรมเพื่อพฒันาตราสินคา้และขยายตลาด (มาร์เก็ตต้ิง อุป๊ส์, 2559)  
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 1.15 ช่ือที่มาจากช่ือของแฟรนไซส์ ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบธุรกิจจ านวนไม่นอ้ยท่ีซ้ือแฟรน
ไชส์จากตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของตลาด แลว้มาบริหารจดัการภายใตเ้ง่ือนไขตราสินคา้นั้น  ซ่ึงวิธีน้ีกิจการ
ไม่ตอ้งใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายในการสร้างตราสินคา้ เพราะเจา้ของแฟรนไชส์ไดส้ร้างช่ือเสียงหรือสร้างฐาน
ลูกค้าไวแ้ล้ว อาทิ เกาลูน ชายส่ีบะหม่ีเก้ียว ผึ้ งน้อย บ้านไร่กาแฟ กาแฟดอยตุง  กาแฟวาวี จุ่มแซบฮัท       
แบล็คแคนยอน มิสเตอร์โดนทั และสเวนเซ่นส์ เป็นตน้ 

 2. เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) ทุกผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องถูกแยกแยะให้ต่างไปจาก        
คู่แข่งขนัในตลาด ซ่ึงหน่ึงในส่ิงท่ีใชแ้ยกความแตกต่างนั้นให้กบัผลิตภณัฑ์ก็คือเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงมกัจะ
เป็นค าหรือสัญลกัษณ์ท่ีอาจจะเป็นล าดบัของตวัอกัษรหรือตวัเลข ซ่ึงในการพูดโดยทัว่ไปนั้น ธุรกิจบริการก็
จะมีเคร่ืองหมายบริการไม่ใช่เคร่ืองหมายการคา้และหากเป็นธุรกิจก็จะมีช่ือการคา้ (Trade Name) ท่ีไม่ใช่
เคร่ืองหมายการคา้ (Crawford and Benedetto, p. 424)   

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความหมายว่า เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark)  หมายถึง 
เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ หรือตราท่ีใชก้บัสินคา้หรือบริการโดยเคร่ืองหมายการคา้ตอ้งเป็นส่ิงท่ีสัมผสัได้
ทางสายตาเป็นส าคญั ส่วนเสียง หรือกล่ินตามกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบนั ยงัไม่ถือเป็นเคร่ืองหมาย
การคา้ ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการมีเคร่ืองหมายการคา้มีอยูด่ว้ยกนัหลายประการ อาทิ  เพื่อจ าแนก หรือแยกให้
เห็นวา่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น แตกต่างจากสินคา้ของผูอ่ื้น เพื่อบ่งบอกให้สาธารณชนไดรู้้วา่สินคา้
ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น เป็นสินคา้ของผูใ้ด เพื่อมีผลให้สาธารณชนไดเ้ห็นถึงคุณภาพของสินคา้ และเพื่อ
ผลในการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพนัธ์สินคา้ (ตุล  เมฆยงค์, , มปพ.) ส่วนแอสเซล วอล์คเกอร์
และแสตนตนั (Etzel, Walker and Stanton, 1997, p. G-15) เห็นว่าเคร่ืองหมายการค้าคือตราสินค้าท่ีผูข้าย
น ามาใชใ้นธุรกิจและไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย แต่ตามความหมายของวิกีพีเดีย (2558) หมายถึงส่วน
หน่ึงของตราสินคา้เพื่อแสดงวา่สินคา้ท่ีใช้เคร่ืองหมายของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้น เจา้ของมีสิทธิตาม
กฎหมายเพียงผูเ้ดียว ซ่ึงเราไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน และบุคคลอ่ืนก็ไม่สามารถใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของเราได ้เวน้แต่จะมีสัญญาและขอ้ตกลงต่อกนั เช่น การควบกิจการ 

 ดงันั้น เคร่ืองหมายการคา้จึงเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 
ให้ผูมี้สิทธิเท่านั้นท่ีสามารถจะใชเ้คร่ืองหมายน้ีได ้และห้ามมิให้ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตใชเ้คร่ืองหมายการคา้น้ี 
เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายจะมีสัญญาและขอ้ตกร่วมกนั เช่น เบนซ์ เป็นช่ือตราสินคา้ แต่ถา้เคร่ืองหมายดาวสามแฉก
ของเบนซ์ จะเป็นส่วนของโลโก ้ดงันั้นหากน าเอาช่ือตราสินคา้ หรือส่วนหน่ึงของตราสินคา้ไปขอรับการจด
ทะเบียนและลิขสิทธ์ิแล้ว จะเรียกว่าเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงโดยทัว่ไป เคร่ืองหมายการคา้ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนแล้ จะมีอายุการคุม้ครองนาน 10 ปี และสามารถต่ออายุไดเ้ป็นคราว ๆ ไปโดยสามารถต่ออายุได้
ใหม่คราวละ 10 ปี โดยเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้จะมีสิทธิในการท าสัญญาอนุญาต หรือโอนสิทธิใหผู้อ่ื้นให้
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ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้ นได้ และก็มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีท่ีมีผูล้ะเมิดสิทธิ         
โดยประเภทของเคร่ืองหมายการคา้สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

 2.1 เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ก ากับสินค้าเพื่อแสดงว่า 
สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายนั้น แตกต่างกบัสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายของผูอ่ื้นอยา่งไร เช่น กระทิงแดงมีเคร่ืองหมาย
การค้าเป็นรูปกระทิงสีแดงคู่ ก าลังต่อสู้กัน ตรงกลางมีเส้นวงกลมสีแดง และมีอักษรไทย สีแดงค าว่า 
"กระทิงแดง" อยูด่้านล่าง หรือ คาราบาวแดงท่ีใช้เคร่ืองหมายการคา้ “คาราบาวแดง” ซ่ึงเป็นการน าเอาช่ือ
ของวงดนตรีคาราบาว มาผสมผสานกบัช่ือของโรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง  

 2.2 เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้กบัธุรกิจบริการ ทั้งน้ีเพื่อ
แสดงว่าบริการท่ีใช้เคร่ืองหมายนั้น แตกต่างกบับริการท่ีใช้เคร่ืองหมายของผูอ่ื้นอย่างไร กระนั้นก็ตาม 
เคร่ืองหมายบริการจะมีลักษณะเช่นเดียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ เพียงแต่เคร่ืองหมายดังกล่าวใช้ในธุรกิจ
บริการเท่านั้ น ซ่ึงแต่เดิมการบริการจะตีความหมายรวมอยู่ในธุรกิจอยู่แล้ว ต่อมาเม่ือธุรกิจภาคบริการ         
ทวีส าคญัมากข้ึนและมีการขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึน ท าให้การใช้กฎหมายคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า              
ไดก้  าหนดไวช้ดัเจนวา่ ใหก้ฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ไปคุม้ครองการบริการดว้ย เช่น เคร่ืองหมายบริการรูป
ดอกจ าปีของสายการบินไทย จะมีความแตกต่างกบัเคร่ืองหมายบริการของสายการบินของนกแอร์ ซ่ึงมี    
ตราสัญลกัษณ์เป็นภาพของหัวนกยิม้ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของอิสรภาพแห่งการเดินทาง และใช้สีเหลืองเป็นสี
ประจ าสายการบินนกแอร์ ท่ีส่ือถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตร   

 2.3 เคร่ืองหมายรับรอง  (Certification Mark) เป็นเคร่ืองหมายท่ีเจ้าของเคร่ืองหมาย
รับรองท่ีอาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล หรือส านักงานมาตรฐานต่าง ๆ ใช้รับรองคุณภาพสินค้าหรือ
บริการของผูอ่ื้นในดา้นแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วธีิการผลิต คุณภาพ หรือคุณลกัษณะอ่ืนใดของสินคา้นั้น 
เช่น เคร่ืองหมายฮาลาลท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัต่าง ๆ ไดอ้นุญาตให้ผูป้ระกอบการท าการประทบั หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภณัฑ ์หรือกิจการ
ใด ๆ โดยใช้สัญลกัษณ์ท่ีเรียกว่า “ฮาลาล” หรือมาตรฐานผลิตภณัฑ์อินทรีย์ (Organic Thailand's Brand) ซ่ึง
เป็นเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับรองแก่กลุ่มผู ้ท  าเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ท่ีเน้นการใช้วสัดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใช้
วตัถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว ์หรือจุลินทรีท่ีได้มาจากเทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรม หรือ
พนัธุวิศวกรรม มีการจดัการกบัผลิตภณัฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมดัระวงั ทั้งน้ีเพื่อรักษาสภาพ   
การเป็นเกษตรอินทรียแ์ละคุณภาพท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ในทุกขั้นตอน หรือเคร่ืองหมาย อย. จากส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการปกป้องและคุม้ครองสุขภาพของประชาชน
จากการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร เวชภณัฑ์ และเคร่ืองส าอาง และเคร่ืองหมาย มอก. ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดทาง
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วชิาการท่ีส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก าหนดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางแก่ผูผ้ลิต
ในการผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านมากท่ีสุด เป็นตน้ 

 2.4 เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) เป็นเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการ      
ท่ีใช้โดยบริษทั หรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกนั หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอ่ืนใด    
ทั้ งองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชน ตลอดจนรวมถึงสหกรณ์ สหภาพ สมาพนัธ์ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น        
รูปชา้งในตะกร้อของเครือปูนซีเมนตไ์ทย เป็นตน้ 

 เพราะฉะนั้นแล้ว เคร่ืองหมายมาตรฐานต่าง ๆ จะช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถควบคุมคุณภาพของ
สินคา้ท่ีผลิตไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ขณะเดียวกนัเคร่ืองหมายรับรองมารฐานก็จะช่วยให้ผูบ้ริโภคใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ เพราะเกิดความมัน่ใจในการน าไปใชห้รือบริโภค แต่อยา่งไรก็ตามช่ือสามญัก็ไม่
สามาถน าไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้าได้ เพราะใครก็สามารถใช้ช่ือดังกล่าวได้ เช่น สะพาน 
รถยนต ์หมอ้หุงขา้ว ไร่นา หรือแหล่งภูมิศาสตร์ทั้งหลาย อาทิ ช่ือภูเขา แม่น ้า เป็นตน้ 

 3.  โลโก้ (Logo) มาจากค าว่า “Logotype” หมายถึง สัญลักษณ์  เคร่ืองหมาย ตัวแทน หรือ       
ส่ืออย่างใดอย่างหน่ึงท่ีบ่งบอก ประเภท รูปแบบ หรือรูปพรรณสัณฐานของส่ิงท่ีเป็นเจ้าของ หรือเป็น
สัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงลกัษณะขององค์กร หรือตราสินคา้ ดงันั้นโลโกจึ้งเป็นส่วนหน่ึงของ     
ตราสินคา้ โดยอาจจะหมายความรวมถึงช่ือตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายของตราสินคา้ หรือทั้งสองส่ิงร่วมกนั 
นอกจากน้ี โลโกย้งัใชป้ระโยชน์ส าหรับการก าหนดแนวคิดการโฆษณาสินคา้นั้น อาทิ โลโก ้ รูปดาวห้าแฉก
ของคาลเท็กซ์ โลโกรู้ปเสือของเอสโซ่ โลโกรู้ปเปลวเพลิงของ ปตท. อยา่งไรก็ตาม  โลโกอ้าจมีความหมาย
เหมือนช่ือตราสินค้านั้ นก็ได้ อาทิ โลโก้ของช้อนตราหัวม้าลายท่ีเป็นหัวม้าลายเหมือนช่ือตราสินค้าว่า        
หวัมา้ลาย หรือโลโกข้องผกักาดดองตรานกพิราบ ท่ีเป็นรูปนกพิราบเหมือนช่ือตราสินคา้วา่นกพิราบ และ    
โลโกข้องสบู่นกแกว้ท่ีเป็นรูปนกแกว้เหมือนช่ือตราสินคา้วา่นกแกว้  ในทรรศนะของทั้ งนั กการตลาด       
นกัออกแบบกราฟิก ผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างสัญลกัษณ์ไดใ้หค้วามหมายของโลโกห้รือสัญลกัษณ์ไว ้ดงัน้ี 

 วิกีพีเดีย (วิกีพีเดีย, 2559) ให้ความหมายของโลโก้ว่า คือเคร่ืองหมายทางกราฟิกหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีโดยทัว่ไปจะถูกน ามาใช้โดยผูป้ระกอบการพาณิชย ์องค์กรทางธุรกิจ หรือตวับุคคล ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้เกิดการจดจ าของสาธารณชน โดยโลโก้อาจจะอยู่ในรูปของกราฟิกหรือ
สัญลกัษณ์เพียงอยา่งเดียว หรืออาจจะประกอบไปดว้ยช่ือขององคก์รร่วมดว้ยก็ได ้   

 โลโก ้หมายถึงการออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ แบบของช่ือสินคา้ สัญลกัษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
หรือลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีก่อเกิดการจดจ าและแตกต่างขององคก์ร โดยโลโกจ้ะน าไปใชเ้พื่อการจดัพิมพล์งบนตวั
ส่ือโฆษณาทุกประเภท (http://www.businessdictionary.com/definition/logo.html) 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/logo.html
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 โลโก ้คือการออกแบบสัญลกัษณ์ขององคก์รส าหรับใชใ้นการโฆษณาและเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ท าให้เกิดการจดจ าในองค์กรได้ง่ายข้ึน หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเคร่ืองหมาย ซ่ึ งจะ เป็นการน า เสนอ
กราฟิก  สัญล ักษณ์ของ ชื่อบ ริษ ัท  เค ร่ือ งหมายการค ้า  ค  าย ่อ  ห รือ อื่น  ๆ  โดยทั ่ว ไปโลโก ้จะ
ออกแบบเป็นสัญลักษณ์ที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อสร้างการจดจ า(https://www.logobee.com/) 

 ดงันั้นโลโกจึ้งเป็นตราสัญลกัษณ์ท่ีองคก์รธุรกิจ หรือเจา้ของตราสินคา้ก าหนดข้ึนมาเพื่อส่ือ
ความหมายท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะเก่ียวกบัตวัองค์กรหรือสินคา้ ให้ผูบ้ริโภคไดเ้กิดการจดจ าผ่านส่ือโฆษณา
ต่างๆ ท่ีองค์กรใช้ในการส่ือสารไปยงักลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น โลโก้ของไฮเนเก้นท่ีก าเนิดข้ึนมาตั้งแต่ปี 
1883 ท่ีเมืองอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงในอดีตจะมีการน าเอาดาวแดงไปแขวนไวเ้หนือหมอ้ตม้
เบียร์เพื่อเป็นสัญลกัษณ์กนัวญิาณและส่ิงชัว่ร้ายท่ีจะเป็นตน้เหตุของการท าใหร้สชาติของเบียร์เสียหาย จึงท า
ใหต้ราสินคา้ใชรู้ปดาวแดงเป็นส่วนหน่ึงของโลโก ้  ชยัรัตน์  อศัวางกูร (2548) ไดเ้สนอรูปแบบโลโกไ้ว ้คือ 

 3.1 โลโก้แบบตัวอักษร (Letter Form) จะใช้รูปแบบตวัอกัษรมาประดิษฐ์เป็นโลโก ้โดย
จดัวางหรือจดัเรียงกันในรูปแบบท่ีต่างกันเพื่อให้มองดูแล้วเกิดความสะดุดตา ซ่ึงโลโก้แบบตวัอกัษรน้ี 
อาจจะใช้เฉพาะตวัอกัษรเพียงอย่างเดียว หรือเป็นค าย่อขององค์กร หรือธุรกิจนั้นก็ได้ ซ่ึงการใช้ช่ือย่อมา
จดัท าเป็นโลโก้ของสินค้านั้ น ถือว่าเป็นวฒันธรรมของการประดิษฐ์โลโก้ของธุรกิจในประเทศแถบ
ตะวนัตกมาช้านานแลว้ ทั้งน้ีเพื่อการแกปั้ญหาให้กบัธุรกิจท่ีมีช่ือองค์กรยาว เช่น  เคนตัก๊ก้ี ฟรายด์ ชิคเกน้ 
(Kentucky Fried Chickens : KFC)  ดังนั้ นโลโก้แบบใช้ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว (Word Mark) เป็นการ
ออกแบบโลโกโ้ดยตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียวในการออกแบบโลโก ้โดยใชช่ื้อของธุรกิจสินคา้หรือบริการนั้น  
ในการออกแบบจะเลือกใช้ฟอนท์ท่ีมีสไตล์เขา้กบัลกัษณะของธุรกิจ จดัเรียงช่องไฟอยา่งสวยงาม บางคร้ัง
ออกแบบในมีลูกเล่นในตวัอกัษรบางตวัเพื่อดึงดูดความสนใจ และเพื่อช่วยให้เป็นท่ีจดจ าง่ายข้ึน ยกตวัอยา่ง
เช่น โลโก้ของ Visa หรือ Coca Cola เป็นตน้ ซ่ึงโลโก้แบบตวัอกัษรถูกใช้กนัมาตั้งแต่เร่ิมผลิตสินคา้ โดย
ผูผ้ลิตจะใส่ลายมือช่ือหรือลายเซ็นลงบนตวับรรจุภณัฑ์ หรือบนตวัของสินคา้ ต่อมาจึงใชก้ารพิมพล์ายมือช่ือ
พร้อมกบัออกแบบให้มีเอกลกัษณ์มากข้ึน ท าให้โลโกแ้บบตวัอกัษรจึงมีขอ้เด่น คือผูบ้ริโภคสามารถอ่านช่ือ
และจดจ าโลโก ้ไปพร้อมกนัได ้และยิง่เป็นช่ือท่ีมีความน่าสนใจแลว้ จะยิ่งสามารถสร้างการจดจ าใหก้บักลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดท้นัที แต่กระนั้นก็ตาม โลโกแ้บบอกัษรอาจจะไม่สามารถส่ือความหมายไดลึ้กซ้ึง อีกทั้งมีโลโก้
ประเภทน้ีอยูจ่  านวนมากจนอาจท าใหผู้บ้ริโภคสับสนและนึกถึงช่ือเตม็ของสินคา้หรือองคก์รนั้นไม่ได ้

 2. โลโก้แบบรูปภาพ (Pictorial Form) จะออกแบบสัญลกัษณ์โดยใช้รูปภาพเป็นแนวคิด
ในการท า ซ่ึงโลโก้แบบรูปภาพอาจเป็นการแสดงถึงทิศทาง หรือภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก็ได้ ทั้ งน้ีเพราะ
รูปภาพสามารถส่ือและบรรยายความหมายได้มากกว่าค าพูดและค าบรรยายโลโก้แบบรูปภาพจะมี
องค์ประกอบเป็นภาพของส่ิงท่ีมีความเก่ียวเน่ือง และสัมพนัธ์กบัประวติั ประเภท หรือลกัษณะพิเศษของ
องค์กร แต่อาจน าเอาตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือมาวางประกอบไวใ้นส่วนของดา้นหน้า หรือดา้นขา้ง หรือดา้นล่าง
เพิ่มเติมโดยจดัวางแยกจากโลโก ้ซ่ึงตราสินคา้หลายตราก็ประสบความส าเร็จจากการใช้โลโกแ้บบรูปภาพ

https://www.logobee.com/
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ในสร้างการจดจ าให้กับผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ ดงันั้นโลโก้แบบใช้รูปภาพจึงเป็นการออกแบบโลโก้โดยใช้
รูปภาพท่ีจ าไดง่้าย ส่ือความหมายถึง”ลกัษณะ”หรือ”ช่ือ”ของกิจการ หรือสินคา้นั้นๆ อยา่งตรงไปตรงมา เช่น 
โลโก ้แอป๊เป้ิล สิงห์  หรือในบางคร้ังอาจใชภ้าพของส่ิงท่ีมีความหมายเป็นมงคลมาใชใ้นการออกแบบโลโก ้

 3. โลโก้แบบนามธรรม  (Abstract Form) จะมีพื้ นฐานความคิดในการออกแบบ            
โดยการผูกเร่ืองเล่าท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้นั้น ท าให้ผูบ้ริโภค หรือลูกคา้รับรู้เร่ืองราว (Story) 
ของสินคา้ไปในตวั โดยองคป์ระกอบของโลโกน้ามธรรมน้ี จะเป็นภาพทางการออกแบบท่ีไม่ใช่ตวัหนงัสือ      
แต่สะทอ้งถึงประวติั หรือปรัชญา หรือลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ ขององค์กร แลว้ธุรกิจน ามาพฒันาจนเกิดเป็น
รูปร่างนามธรรม โลโกแ้บบนามธรรมน้ีอาจจะเหมาะกบัธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีถือก าเนิดข้ึนดว้ยอุดมคติ และ
ความเช่ือเก่ียวการเกิดองคก์รท่ีดูยิง่ใหญ่แก่ชาวโลก  

 4. โลโก้แบบผสมผสาน (Combination Form) จะใช้ทั้งตวัอกัษร รูปภาพท่ีมีอยู่จริง หรือ
ภาพแบบนามธรรม หรือภาพกราฟิคต่าง ๆ มาท าการประยุกต์ หรือผสมผสานอย่างสัมพันธ์กันและ
เหมาะสม โดยโลโกแ้บบผสมผสานอาจเป็นโลโกแ้บบตวัอกัษร   ซ่ึงอาจจะเป็นช่ือขององคก์ร หรือช่ือของ
วงศต์ระกูล แลว้น ามาใส่ไวใ้นเส้นรูปร่างอย่างง่าย อาทิ ในวงกลม วงรี หรือส่ีเหล่ียม ทั้งน้ีเพื่อให้มีเอกภาพ
และจดจ าไดง่้ายข้ึน ดงัภาพ 2.1 ท่ีใช้โลโก ้“ช้างไถนา” ของผลิตภณัฑ์ขา้วกลอ้งดอย ตามภาพท่ี 2.1 ซ่ึงใช้
ตวัอกัษรสีขาว  สีพื้นสีเขียว แสดงถึง ภาพลกัษณ์ของธรรมชาติพืชพรรณท่ีบริสุทธ์ิ สะอาดและปลอดภยัและ
คุณลกัษณะของช้างไถนา  แสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ขา้วกลอ้งดอยน้ีเป็นท่ีผูป้ระกอบการคือคนในชุมชน
เป็นผูผ้ลิตเอง ลงมือไถนาเอง  ดงันั้นยอ่มใส่ใจต่อคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

 4. สโลแกน (Slogan) เม่ือสินคา้ไดรั้บการตั้งช่ือ การจดัท าโลโกแ้ลว้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้ความ 
หรือวลี ท่ีอธิบายถึงตวัผลิตภณัฑ์หรือใช้เป็นแนวคิดในการโฆษณาให้กับสินค้านั้ น ซ่ึงส่ิงดังกล่าวใน
องค์ประกอบของตราสินคา้ จะเรียก “สโลแกน” (Slogan) หรือค าขวญั แต่ในทางธุรกิจส่วนใหญ่จะนิยม
เรียกวา่สโลแกน ซ่ึงหมายถึงขอ้ความ หรือวลีสั้น ๆ ท่ีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะตวัของสินคา้ ส่ือถึงบุคลิกภาพ 
และแก่นแทข้องความเป็นตราสินคา้ รวมถึงการส่ือถึงขอ้สรุปในประโยชน์ของสินคา้นั้นอยา่งสั้น ๆ ให้กบั           
กลุ่มลูกค้าได้จดจ า ดังนั้ นหากกิจการสามารถท าให้สโลแกนของสินค้า  กลายเป็นค าพูดท่ีติดปากของ
ผูบ้ริโภคแลว้ มนัจะช่วยให้พวกเขานึกถึงสินคา้หรือบริการไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ี สโลแกนยงัช่วยตอกย  ้าจุด
ขายและบุคลิกภาพของตราสินคา้นั้นให้ชดัเจน เช่น เอวิสซ่ึงเป็นบริษทัรถเช่ามีสโลแกนท่ีตอกย  ้าถึงจุดขาย
ในบริการวา่ “เราพยายามหนกักวา่”  หรือบริษทั รอยลัเฮา้ส์ จ  ากดั ท่ีท าธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีมีคุณภาพและมาก
ดว้ยประสบการณ์จนเป็นท่ียอมรับและไวว้างใจของตลาดกบัสโลแกนท่ีวา่ “สร้างบา้นดว้ยสมอง”    
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 ความหมายของสโลแกน 

 วิทย ์  เท่ียงบูรณธรรม ( 2541, หนา้ 803) กล่าววา่สโลแกน คือ ค าขวญั คติพจน์ ค  าโฆษณา 
เสียงร้องรวมพล เสียงร้องรบ ส่วนรัสเซลล์ และเลน (Russell and Lane, 1999, p. 449) กล่าวถึงความหมาย
ของสโลแกนไวว้่า สโลแกนตามความหมายของศพัท์ดั้ งเดิม หมายถึงการโห่ร้อง เม่ือท าการต่อสู้หรือท า
สงคราม แต่ในการโฆษณา หมายถึง ขอ้ความสั้ นๆ ท่ีสรุปความคิดกลกั (Theme) เก่ียวกบัประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อใหง่้ายต่อการจดจ า 

 เคลเลอร์ (Keller, 2008: 159) กล่าวว่าสโลแกนเป็นข้อความสั้ น ๆ ท่ีแสดงถึงลักษณะ
เฉพาะตวัของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 วิกิพีเดีย (2559) ให้ความหมายของสโลแกนว่า เป็นข่าวสารท่ีผนึกรวมความคิดท่ีส าคญั
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หรือเหตุผลในการซ้ือผลิต ภณัฑ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคพฒันาความนึกคิดท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และจดจ าตรายี่ห้อได้ เป็นเคร่ืองมือท าให้แผนการรณรงค์โฆษณารวมกนัเป็นเอกภาพ และด าเนินงานได้
อย่างต่อเน่ืองกันไป กล่าวคือ โฆษณาสินค้าตวัเดียวในโฆษณาชุดต่าง ๆ กันมีเน้ือเร่ืองท่ีเปล่ียนไป แต่
สโลแกนยงัคงเดิม นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีก่อใหเ้กิดบุคลิกภาพท่ีแน่นอนและจ าไดง่้าย  

 อย่างไรก็ดี สโลแกนท่ีดีควรจะสั้ น กระชับ จดจ าได้ง่าย มีความหมายดี เร้าอารมณ์ได้ดี        
มีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนถึงความต่างของตราสินค้า สอดคล้องกับกลุ่มผูบ้ริโภคและมีความสัมพันธ์กับ          
ตราสินคา้เป็นอยา่งดี เช่น เอ็ม 150 ท่ีใชส้โลแกนสอดไดค้ลอ้งกบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ว่า 
“ไม่มีลิมิต ชีวติเกินร้อย” ซ่ึงเป็นวถีิชีวติของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบนั ท่ีจะท าอะไรก็มีความมุ่งมัน่  

 ประเภทของสโลแกน 

 สโลแกนในทางธุรกิจอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

 1. สโลแกนที่ เน้นสถาบัน (Institutional Slogan) คือสโลแกนท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อให้
ผูบ้ริโภค หรือลูกคา้เกิดการจดจ าในตวัองค์กร ทั้งดา้นจุดขายและบุคลิกภาพองค์กร โดยสโลแกนดงักล่าว
อาจปรากฏอยูใ่นส่ือท่ีน าเสนอต่อตลาด อาทิ หวัจดหมาย นามบตัร ใบปลิวหรือเวบ็ไซต ์เป็นตน้ เช่น บริษทั
ฟูจิ ซีร็อกซ์ท่ีใช้สโลแกนว่า “The Document Company” ท่ีส่ือถึงงานส าคญัของบริษทัว่าเราเป็นบริษทัท่ี
ด าเนินงานดา้นเอกสาร หรือซ่ึงพิบูล ทีปะปาล ( 2543, หนา้ 129 ) ใหข้อ้สังเกตวา่ สโลแกนท่ีเนน้สถาบนัโดย
ปกติ จะไม่ค่อยเปล่ียนแปลง และธุรกิจส่วนใหญ่มกันิยมน าไปใช้อย่างต่อเน่ืองในทุกช้ินของงานโฆษณา 
เช่น สโลแกนของสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 คือ “คุม้ค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3” และสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 คือ 
“ช่อง 7 สี    ทีวเีพื่อคุณ” ซ่ึงเป็นสโลแกนท่ีใชป้ระกอบการโฆษณาสถาบนัมายาวนาน   
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 2. สโลแกนที่เน้นการขาย (Hard Sell Slogan) คือ สโลแกนท่ีธุรกิจคิดสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ หรือการขายสินคา้หรือบริการ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการส่ือขอ้ความในคุณประโยชน์ของ
สินคา้นั้นโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อใชใ้นการต่อสู้กบัการแข่งขนัในตลาดเป็นส าคญั ดงันั้นสโลแกนประเภทน้ีจึงเป็น
การบอกหรือเตือนถึงเหตุผลท่ีลูกคา้ควรมาเลือกซ้ือตราสินคา้น้ีมากกวา่ตราสินคา้อ่ืน ๆ โดยในความเป็นจริง
ของเหตุผลท่ีน าเสนอเป็นทางเลือกนั้น อาจจะไม่ใช่เป็นเหตุผลดา้นคุณประโยชน์ของสินคา้หรือบริการท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภค แต่เป็นเหตุผลท่ีสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกหรืออารมณ์ได้ดีกว่าก็ได้  เช่น 
สโลแกนของเส้ือผ้าเกรย์ฮาวน์คือ เท่ ดูดี มีสไตล์ เรียบง่าย แต่ไม่น่าเบ่ือ หรือไวตามิลค์ใช้สโลแกน           
การโฆษณาคือ เวลาดี ๆ เวลาไวตามิลค์ เพื่อสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีเหมือนคนรุ่นใหม่ท่ีดู
ฉลาด มีความคิดความอ่าน รู้จกัเลือก สดใสร่าเริง และมีความเป็นตวัของตวัเอง  

 ชยัรัตน์ อศัวางกูร (2548, หนา้ 115) ไดน้ าเสนอรูปแบบของสโลแกนไว ้ดงัน้ี 

 (1) สโลแกนเชิงออกค าส่ังหรือบอกให้กระท า (Imperative Slogan) มกัข้ึนตน้ขอ้ความ
หรือวลีดว้ยค ากริยา เช่น ไนก้ี มีสโลแกนว่า “อยากท าอะไรก็ท าไป” (Just Do It) หรือคอมพิวเตอร์แอปเป๊ิล  
มีสโลแกนว่า “คิดต่าง” (Think Different) สุราจอห์นน่ีวอล์คเกอร์มีสโลแกนวา่ “กา้วเดินต่อไปไม่หยุดย ั้ง” 
(Keep Walking) หรือเหลา้บลู “รักความสนุกแค่ไหน ก็ตอ้งมีใจรักชาติ”   

 (2) สโลแกนเชิงอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ (Descriptive Slogan) เป็นสโลแกนท่ีอธิบายถึง
ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือค าสัญญาท่ีตราสินคา้ให้ไวก้บัลูกคา้ หรือบรรยายว่าธุรกิจท่ีแทจ้ริงนั้นท าอะไร หรือ
เป็นการน าเสนอขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัธุรกิจนั้นในลกัษณะท่ีวา่ “น่ีคือส่ิงท่ีฉนัท า” เช่น “คลอสเตอร์ ความสุขท่ี
คุณด่ืมได”้ ซ่ึงเป็นการบรรยายวา่เป็นธุรกิจผลิตเบียร์ท่ีผูด่ื้มสามารถรับรู้ถึงความสุขไดเ้วลาด่ืม หรือ “โตชิบา
น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” ซ่ึงเป็นการบรรยายว่า ธุรกิจจะน าส่ิงท่ีดี ๆ สู่ชีวิตของลูกค้า หรือ “ดรีมเวิล์ด โลกแห่ง
ความสุข” ซ่ึงเป็นการบรรยายว่า ธุรกิจสร้างโลกแห่งความสุขให้กบัทุกคนท่ีเขา้ไปใช้บริการ เช่นเดียวกบั 
“วตีา้เบอร่ี ประโยชน์ดี ๆ ท่ีไม่ควรมองขา้ม” และ “นมสดหนองโพ นมโคแท ้ๆ”   

 (3) สโลแกนเชิงกล่าวอ้างว่าตนเหนือกว่าผู้อ่ืน (Superlative Slogan) เป็นสโลแกนท่ี
พยายามอา้งหรือช้ีให้ลูกคา้เห็นวา่ ตราสินคา้ของตนเหนือกว่าคู่แข่งขนัในตลาดรายอ่ืน ๆ อยา่งไรบา้ง อาทิ 
สายการบินลุฟทฮ์นัซ่า (Lufthansa) ซ่ึงเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศเยอรมนี ใชส้โลแกนวา่ “ไม่มีวิธี
ไหนท่ีจะบินไดดี้เท่ากบัเรา” (There’s No Better Way to Fly) แสดงวา่จะบินดว้ยสายการบินใดก็ตาม แต่หาก
บินดว้ยสายการบินลุฟทฮ์นัซ่า ดีกวา่ หรือสยามพารากอ้นท่ีใชส้โลแกนวา่ “สยามพารากอ้น หา้งสรรพสินคา้
ท่ีใหญ่ท่ีในเอเชีย” ซ่ึงเป็นสโลแกนท่ีแสดงว่าห้างสรรพสินค้าในเอเชียอ่ืน ๆ เล็กกว่าตนทั้ งหมด หรือ      
“การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า” ซ่ึงพยายามจะส่ือถึงลูกคา้ว่าสายการบินน้ีรักลูกคา้มาก เพราะทอ้งฟ้านั้นกวา้ง
ใหญ่ไพศาล เช่นเดียวกบัความรักท่ีบริษทัมอบใหก้บัลูกคา้ทุกคนท่ีไม่มีวนัจบส้ิน 
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 (4) สโลแกนเชิงกระตุ้นให้คิดต่อ (Provocative Slogan) เป็นสโลแกนในรูปค าถามท่ี
แฝงใหลู้กคา้คิดต่อ หรือจิตนาการต่อเองวา่ขอ้ความในสโลแกนนั้นน่าจะมีส่ิงใดแฝงอยูอี่ก หรือเป็นสโลแกน
ท่ีจะส่ือความหมายเป็นนยัวา่ ลูกคา้เลือกใชต้ราสินคา้น้ีแลว้จะไม่ผดิหวงัอยา่งแน่นอน เช่น ร้านเชียร์ (Sears) 
ท่ีใชส้โลแกนวา่ “ท่ีไหนอีกละ” (Where Else?) ซ่ึงสโลแกนน้ีจะพยายามส่ือไปยงัผูบ้ริโภคให้คิดต่อวา่ “แลว้
คุณคิดวา่จะมีหา้งไหนท่ีขายของมีคุณภาพเท่าเรา และถูกกวา่เราอีกละ”  

 (5) สโลแกนเชิงกล่าวอ้างว่าเป็นผู้น าหรือเช่ียวชาญในสินค้ากลุ่มน้ัน (Specific Slogan) 
เป็นสโลแกนท่ีพยายามจะส่ือสารวา่ ในสินคา้ประเภทนั้น ตราสินคา้ของเขามีความเป็นผูน้ าในกลุ่มนั้น หรือ
ตราสินค้าของเขาเช่ียวชาญว่าใคร ๆ เช่น ไฟเซอร์ มีสโลแกนว่า “คุณภาพ” (Pfizer Quality) หรือรถยนต์
แลนด์โรเวอร์ท่ีพยายามส่ือสารวา่ เป็นตราสินคา้ท่ีเป็นตน้ก าเนิดของรถประเภทออฟโรด (Off Road) ตวัจริง 
โดยมีสโลแกนวา่ “The Best 4x4xFar” เป็นตน้  

 (6) สโลแกนเชิงบอกจุดขาย (Selling Point Slogan) และบอกจุดเด่นของสินค้า          
(Product Differentiation) เช่น “ความงามท่ีจีรัง” (พรม คาร์เปท) “งานศิลป์แห่งเวลา” (นาฬิกาหลุยส์มอเรส) 
“สุขภณัฑดี์ไซน์สไตลย์โุรป” (สุขภณัฑ ์เลาเฟน) “ห่วงใยไม่เคยหลบั” (เคร่ืองซกัผา้ อีฟ) 

 (7) สโลแกนเชิงบอกคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย (Target Group Characteristic Slogan) 
เป็นสโลแกนซ่ึงบอกถึงคุณสมบติัเด่นของกลุ่มเป้าหมาย เช่น “เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ” (เคร่ืองแต่งกาย   
แอร์โรว)์ “คุณค่าท่ีดิฉนัคู่ควร” (เคร่ืองส าอางลอรีอลั) “ดีไซน์ของคนมีสไตล์” (กระเบ้ืองคอตโต)้ “ลูกผูช้าย
ตวัจริง” (เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง)  

 จากท่ีกล่าวถึงสโลแกนของตราสินคา้ในขา้งตน้ หากวิเคราะห์แลว้จะพบว่าสโลแกนของ
สินค้าประเภทเดียวกันมกัมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกันในด้านความหมาย หรือการส่ือถึงหน้าท่ีหรือคุณค่าท่ี     
ตราสินคา้นั้นจะมอบให้กบัลูกคา้  เช่น สโลแกนในกลุ่มของลูกอมจะเก่ียวขอ้งกบัปาก ความหอม การส่ือถึง
ความรักหรือความสนุกสาน หรือในกลุ่มขนมขบเค้ียวจะเก่ียวข้องกับความมัน ความมีเพื่อนในการ
รับประทาน หรือในกลุ่มร้านอาหารจะเก่ียวขอ้งกบัความสุข ความผูกพนัและความอบอุ่นเวลารับประทาน
อาหารร่วมกนั เช่นเดียวกบักลุ่มของผา้อนามยัจะมีสโลแกนท่ีส่ือถึงคุณประโยชน์และคุณค่าทางอารมณ์เม่ือ
ใช้ผา้อนามยันั้นคลา้ยคลึงกนั อาทิ ผา้อนามยัแคร์ฟรี มีสโลแกนว่า “สบาย ไร้สัมผสั จากใยผา้” ผา้อนามยั  
ลอริเอะ ไม่หว ัน่แมว้นัมามาก โซฟี ไม่ห่อตวั ไม่ซึมเป้ือน โซฟีแบบกระชบั   

 5. บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) บุคลิกภาพของตราสินคา้ ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ 
การบริโภคตราสินคา้นั้นสอดรับหรือเหมาะสมกบับุคลิกของตน อาทิ หนุ่มสาวทนัสมยัไปเท่ียวห้างโรบิน
สันแล้วรู้สึกว่ามนัเป็นห้างท่ีจดัให้ส าหรับพวกเขา หรือกลุ่มเศรษฐีมกัคิดว่าการเขา้พกัโรงแรมโอเรียลเต็ล       
ดูจะเหมาะสมกบัฐานะและบุคลิกภาพของพวกเขา หรือบา้นจดัสรรบางแห่งจะใชบุ้คลิกภาพของตราสินคา้ท่ี
เจา้ของตอ้งการส่ือออกไปวา่ “บา้นคุณ บุคลิกคุณ” หรือลีวายส์ท่ีมีบุคลิกภาพเป็นคนเรียบง่ายและอดทน   
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 ความหมายของบุคิกภาพ 

 บุคลิกภาพของตราสินคา้ (Brand Personality) จะเป็นส่ิงท่ีบรรยายถึงความเป็นตราสินคา้
ของสินค้าหน่ึง ๆ ท่ีธุรกิจสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มตลาด โดยบุคลิกภาพของตราสินค้าอาจจะ
สะทอ้นออกมาในรูปของอายุ เพศ เช้ือชาติ วิถีชีวิต ความเร้าใจ ความสนุกสนาน ความต่ืนเตน้ น่าเช่ือถือ 
ความพิถีพิถนั ความหรูหรา ความมีระดบั ความน่ารัก ความไร้เดียงสา ความเขม้แข็ง  อาทิ ตราสินคา้ท่ีมี
บุคลิกภาพโกห้รู มีระดบั เช่น เบนซ์ เล็กซสั ตราสินคา้ท่ีมีบุคลิกภาพของความอดทน เขม้แข็ง ชอบผจญภยั 
แสดงถึงความเป็นลูกผูช้าย เช่น มาร์ลโบโร ฮาร์เล-เดวดิสัน บุคลิกภาพหรูหรา ฟู่ฟ่า เช่น ทิฟฟาน่ี พราดา้   

 ปิยะนนัท์  สวสัด์ิศฤงฆาร (www.hrtraining.co.th/article เขา้ถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2560) กล่าว
วา่ถึงบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีสามารถสรุปไดว้า่ บุคลิกภาพตราสินคา้เป็นชุดของบุคลิกภาพ ของบุคคลท่ี
ร่วมอยูใ่นตราสินคา้ โดยท่ีลูกคา้มกัจะเอาตราสินคา้ไปเป็นตวัอธิบายบุคลิกภาพของตน เช่น ตราสินคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงมกัจะแทนภาพของผูป้ระสบชยัชนะในเวทีการคา้ หรือบุคลิกภาพท่ีแฝงอยู ่ในโคคาโคล่าคือความ
เยอืกเยน็ ความเป็นอเมริกนั ความเป็นของแท ้  

 วกิรานต ์ มงคลจนัทร์ (2558, หนา้ 96) กล่าวถึงบุคลิกภาพตราสินคา้สรุปไดว้า่ ตราสินคา้ท่ี
ยิ่งใหญ่เปรียบได้กับคนท่ียิ่งใหญ่ท่ีน่าเคารพนับถือ มีเสน่ห์ โดดเด่น คนอยากอยู่ใกล้ เช่นเดียวกับ              
ตราสินคา้ท่ียิง่ใหญ่ จะสร้างบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจทั้งดา้นอารมณ์และความรู้สึก 

 ฉะนั้นตราสินค้าท่ีสามารถแสดงถึงบุคลิกภาพอนัเป็นท่ีช่ืนชอบและยอมรับของลูกค้า
ไดม้ากเท่าไร ก็จะยิ่งมีความโดดเด่นเสมือนเป็นภาพตวัแทนความช่ืนชอบของลูกคา้ไดม้ากเท่านั้นในปัจจุบนั
จะเห็นว่าการโฆษณาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ในตลาด ก็มกัจะผูกโยงบุคลิกภาพท่ีต้องการสร้างให้เป็น
ตวัแทนของสินคา้เขา้ไวใ้นการโฆษณาดว้ยเสมอ เช่น บุหร่ีมาร์โบโร่จะสร้างตราสินคา้ดว้ยภาพคาวบอยท่ี
เสร็จจากงาน ผ่อนอารมณ์คลายเครียดด้วยการสูบบุหร่ี เป็นภาพตัวแทนของความเป็นชาย ขณะท่ี        
เวอร์จิน สลิมเป็นตราสินคา้ของสุภาพสตรีท่ีมีบุคลิกภาพของสตรีท่ีมีรสนิยม  หรือทรอสท่ีวางต าแหน่งว่า
เป็นโคโลญจน์ของผูช้ายก็ไดเ้สริมสร้างบุคลิกภาพของตราสินคา้ใหเ้ป็น “Cool Guy” 

 ศรีกญัญา   มงคลศิริ (2547, หนา้ 92) เห็นวา่ บุคลิกภาพของตราสินคา้ คือกลุ่มของลกัษณะ
ทางบุคลิกภาพของมนุษยท่ี์  สัมพนัธ์กบั ตราสินค้านั้น ซ่ึงบุคลิกภาพของตราสินค้าสามารถตอบสนอง
ผูบ้ริโภคในเชิงสัญลักษณ์หรือความต้องการ  แสดงออกถึงความเป็นตวัตนมากกว่าการตอบสนองด้าน
ประโยชน์ใช้สอย นอกจากน้ียงัเป็นองค์ประกอบส าคัญของภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีจะช่วยท าให้
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้โดยรวมนั้นมีความลึกและชีวติชีวา   

 

 

http://www.hrtraining.co.th/article%20เข้าถึงเมื่อ%2015%20มีนาคม%202560
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 เจ น่ี เฟ อ ร์  เอ เคอ ร์  (Jennifer Aaker, Journal of Marketing Research Vol. xxxiv (August 
1997), p. 347-356) ไดท้  าวิจยัเม่ือปี ค.ศ. 1997 ท่ีมุ่งเนน้การศึกษาถึงบุคลิกภาพของตราสินคา้โดยอา้งถึงกลุ่ม
ของบุคลิกลกัษณะของมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบัตราสินคา้วา่ บุคลิกภาพของตราสินคา้นั้นสามารถท าให้ผูบ้ริโภค
อธิบายในความเป็นตวัเขาและเธอไดอ้ยา่งไร โดยการวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อพฒันากรอบแนวในการ
อธิบายคุณสมบติัและความน่าเช่ือถือของบุคลิกภาพของตราสินคา้ ความเท่ียงตรง และตวัช้ีวดัลกัษณะของ
บุคลิกภาพ และเพื่อแยกแยะลกัษณะของบุคลิกภาพของตราสินคา้ในแต่ละดา้นโดยในการศึกษาไดศึ้กษาจาก
กลุ่มผู ้ใช้ตราสินค้าจ านวน 631 ตัวอย่างกับสินค้าจ านวน 37 ตราสินค้ากับลักษณะท่ีพบจ านวน                  
114 คุณลกัษณะ และผลการวิจยัไดพ้บกลุ่มของคุณลกัษณะท่ีส าคญัของบุคลิกภาพของตราสินคา้ 5 ประการ
ท่ีสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที ่2.1  ปัจจัยของช่ือกลุ่มทีใ่ช้ก าหนดบุคลกิภาพของตราสินค้า 

 ปัจจัยของช่ือกลุ่มทีใ่ช้ก าหนดบุคลกิภาพ (Factor Name) บุคลกิลกัษณะ (Traits) 
1. ความจริงใจ (Sincerity) 
 
 
 

- ติดดิน ไม่เพอ้ฝัน (Down to Earth) 
- ซ่ือสัตย ์(Honest) 
- ไม่ลอกเลียนคนอ่ืน (Wholesome 
- น่าใช ้(Cheerful) 

2. ความมีชีวติชีวาหรือความต่ืนเตน้ (Excitement) 
 
 

- อยูใ่นความนิยม (Daring) 
- สดใหม่ (Spirited) 
- มีจินตนาการ (Imaginative) 
- ทนัสมยั (Up to date) 

3. สมรรถนะหรือความสามารถ (Competence) 
 

- น่าเช่ือถือ (Reliable) 
- ฉลาดในการสร้าง (Intelligent) 
- ประสบความส าเร็จ (Successful) 

4. ความช ่าชองทางโลกหรือความซบัซอ้น (Sophistication) - ต่างชั้น (Upper Class) 
- มีเสน่ห์ น่ามอง (Charming) 

5. ความแขง็แกร่ง (Ruggedness) 
 

- ใชน้อกบา้น (Outdoorsy) 
- ใชไ้ดน้าน (Tough) 

 

 จากตารางท่ี 2.1 ปัจจยัของช่ือกลุ่มท่ีใชก้ าหนดบุคลิกภาพของตราสินคา้และบุคลิกลกัษณะ
ท่ีใชใ้นการประเมินสถานภาพของตราสินคา้ในขณะนั้น รวมถึงการใช้เป็นขอ้มูลท่ีช้ีให้เห็นภาพบุคลิกภาพ
ของตราสินคา้ท่ีควรเป็นในอนาคต สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี   
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 1. ความจริงใจ (Sincerity) จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพตราสินค้ากับ       
ความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค โดยแสดงออกถึงลกัษณะของบุคคลท่ีติดดิน มีความจริงใจ ซ่ือสัตย ์เอ้ืออาทร 
สง่าผา่เผย มีระดบั อบอุ่น  เป็นมิตร แสดงท่าทีท่ีมีความสุข มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความหวงัของสังคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความคิดและความห่วงใยต่อผูอ่ื้น รวมถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้มและมีความสุขกบั
ชีวิตท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น อาทิ เอ็มเคท่ีแสดงถึงบุคลิกภาพของความห่วงใยเร่ืองสุขภาพและความอบอุ่นของ
คนในครอบครัว ทรูมูฟแสดงถึงบุคลิกภาพของความจริงใจ   

 2. ความมีชีวิตชีวาหรือความต่ืนเต้น (Excitement) จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
บุคลิกภาพตราสินคา้กบัความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค โดยแสดงออกถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมีชีวิตชีวา     
ชอบความต่ืนเตน้ มีความกล้าหาญ ชอบท้าทาย แตกต่าง มีจินตนาการ สร้างความประหลาดใจได้เสมอ        
มีเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร กระตือรือร้น มีจิตวิญญาณท่ีรักการผจญภยั พร้อมต่อสู้เพื่อชีวิตตลอดเวลา        
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีความน่าสนใจ ร่าเริง ทันสมัย และรักอิสระ รวมทั้ งสัมผสัความสุขได้จาก
รูปลกัษณ์ กล่ิน เสียง และรส อาทิ ฟูจิ สดใสและร่วมสมยั มีสทีนท่ีดูร่าเริง ทนัสมยัและมีจินตนาการ  

 3. สมรรถนะหรือความสามารถ (Competence) จะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพ
ตราสินคา้กบัความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค โดยแสดงออกมาให้เห็นถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถ 
มีความน่าเช่ือถือ มีความน่าไวว้างใจได ้ท างานหนกั ระมดัระวงั จริงจงั รับผิดชอบ ให้บริการดว้ยสติปัญญา
อย่างสูง มีนิสัยชอบเป็นห่วงผูอ่ื้น ฉลาด รอบรู้ดา้นเทคนิค มีบุคลิกภาพของความเป็นผูน้ า มีอิทธิพลทาง
ความคิดต่อผู ้อ่ืนและมีความร่วมมือเป็นส าคัญ มุ่งมั่นต่อความส าเร็จ อาทิ เฟดเอ็กซ์ท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบและให้บริการดว้ยสติปัญญาสูง โกดกัท่ีแสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ส่วนเอคโค่
มีนิสัยชอบเป็นห่วงผูอ่ื้น หรือแทค็ ฮอยเออร์กบับุคลิกภาพของความเป็นนาฬิกาจากประเทศสวติเซอร์แลนด ์
ท่ีมีสมรรถนะดว้ยเทคโนโลยท่ีีล ้าสมยั เป็นตน้ 

 4. ความช ่ าชองทางโลกหรือซับซ้อน (Sophistication) จะอธิบายความสัมพันธ์ของ
บุคลิกภาพตราสินคา้กบัความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค โดยแสดงออกมาให้เห็นถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมี
ความจดัเจนทางโลก มีช่ือเสียง มีประสบการณ์ท่ีโชกโชน โกห้รู ทนัสมยั ประสบความส าเร็จ เป็นท่ียอมรับ
ในสังคม รสนิยมดี มีความสง่างามและน่าช่ืนชม นุ่มนวล ดูเป็นคนชั้นสูง อาทิ บีเอ็มดบับลิว ท่ีดูสง่างาม     
โกห้รูและมีรสนิยมดี หรือไอบีเอม็ท่ีแสดงถึงความมีประสบการณ์ท่ีโชกโชน หรือทีโอเอกบับุคลิกภาพของ
ผูท่ี้ช ่าชองหรือเช่ียวชาญท่ีพร้อมดว้ยโซลูชัน่ของผลิตภณัฑท่ี์เป็นเลิศ  
 5. ความแข็งแกร่ง (Ruggedness) จะอธิบายความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพตราสินค้ากับ
ความเป็นตัวตนของผู ้บริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความเป็นเพศชายสูง ดุดัน                 
มีความน่าเกรงขาม ฮึกเหิม เด็ดขาด เขม้แข็ง อดทน บึกบึน ไม่ชอบอยู่กบัท่ี มกัมีกิจกรรมนอกสถานท่ีอยู่
เสมอ มีความเป็นนกักีฬา แข็งแรงและไม่ท าอะไรท่ีไร้สาระ เช่น กระทิงแดงเป็นตราสินคา้ท่ีดูทรงพลงัและ
เขม้แข็ง มีกิจกรรมนอกสถานท่ีอยูเ่สมอ และมีความเป็นนกักีฬา หรือไมฝ้าเซอร่าท่ีดูแข็งแรง อดทน และ
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บึกบึน และกระเบ้ืองหนาตราชา้งท่ีดูเขม้แขง็ อดทนและบึกบิน เช่นเดียวกบั แรงเลอร์กบัการเนน้ภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ส าหรับการแต่งกายแนวเขม้แข็งคาวบอย ท่ีสะท้อนถึงบุคลิกภาพของความเป็นชายชาตรี     
มาดแมนไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั้งลูกคา้ในช่วงวางตลาดใหม่ ๆ นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจา้ของฟาร์ม  

  อย่างไรก็ตาม แมบุ้คลิกภาพตราสินคา้จะก าหนดออกมาในลกัษณะใดก็ตาม แต่ทั้งน้ี
บุคลิกภาพตราสินค้าจะตอ้งสอดรับกบัตวัตนท่ีผูบ้ริโภคมองด้วย ดงันั้นหากผูห้ญิงคนหน่ึงมีบุคลิกภาพ   
ของความเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบความทนัสมยั และชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เธอน่าจะใช้โทรศพัท์มือถือยี่ห้อ
ไอโฟนท่ีดูจะสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพมากกวา่โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ออปโป เป็นตน้  
 
 วธีิการหาบุคลกิภาพของตราสินค้า 

 ณรงค ์จิวงักูร (2545) กล่าววา่ วิธีการคน้หาบุคลิกภาพตราสินคา้ สามารถท าไดห้ลากหลาย
วธีิ แต่โดยทัว่ไปอาจท าการหาบุคลิกภาพของตราสินคา้ได ้ดงัน้ี 

 1. การให้ลูกค้าบรรยายตราสินค้าน้ันด้วยค าพูดหรือภาพ คือการให้ลูกค้าบรรยายถึง       
ตราสินคา้ท่ีตอ้งการจะหาบุคลิกภาพ ดว้ยค าพูดหรือภาพท่ีลูกคา้จะนึกข้ึนมาไดเ้ก่ียวกบัตราสินคา้นั้น เช่น 
ลูกคา้จะบรรยายถึงร้าน แจค อินเดะบอกซ์ ว่าเป็นร้านท่ีหาไม่ง่าย ไม่มีมีในทุกแห่ง คุน้เคย อาหารมนั ๆ 
ความสะอาด มีความหลากหลาย ความสนุกสนาน และเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์  ส่วน แม็คโดนัลด์จะเป็น
ร้านท่ีมีอยูทุ่กหนทุกแห่ง คุน้เคย อาหารมนั ๆ เล่ียน ๆ สะอาด ราคาไม่แพงเด็กชอบ คนส่วนมากรู้จกั บริการ
เร็ว แฮมเบอร์เกอร์ และลดความอว้น และ วตีา้จะสดช่ืน สดใส สวย พรุนสกดัเขม้ขน้ แลว้ไปนอน ดูเป็นสาว 
หุ่นดี น่ารัก อยากได ้อยากทาน อยากกิน มีประโยชน์ แพง หาซ้ือยาก หรือ กรณีของบุคลิกภาพของกาแฟ 
อเมซอนนั้นจะเป็นกาแฟท่ีมีบุคลิกภาพแบบลุยๆ ดูลึกลบั ในบางคร้ัง หลงใหลในการท่องเท่ียวผจญภยัท่ีมี
ความต่ืนเตน้รอคอยอยู่เสมอทุกไมล์การเดินทาง เป็นคนชอบอยู่ในบรรยากาศท่ีรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ   
ป่าเขา ท่ามกลางความสดช่ืน แต่ผูน้ี้ก็ยงัแฝงไปดว้ยความเป็นมิตร ท่ี เขา้ถึงง่าย คอยตอ้นรับและเป็นท่ีพกัพิง
ให้ผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี ซ่ึงถา้เปรียบเป็นคนแลว้จะมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัเรย ์แมคโดนัล เพราะเป็นคนท่ีมี
ความเป็นตวัเองสูงแมจ้ะ ดูเรียบง่าย แต่ก็แฝงไปดว้ยความลึกลบัน่าคน้หา เป็นผูช้ายท่ีรักการผจญภยั และ
เสาะแสวงหาการท่องเท่ียวและการเดินทางส ารวจโลกอยูเ่สมอ   

 2. การให้ลูกค้าเปรียบเทียบตราสินค้าในเชิงว่าตราสินค้าน้ันเป็นคน  คือการให้ลูกค้า
เปรียบเทียบตราสินคา้ในเชิงท่ีวา่ หากให้ตราสินคา้นั้นเป็นเสมือนมนุษยค์นหน่ึงแลว้ จะเป็นคนอยา่งไร อาย ุ
วยั ประมาณเท่าไหร่ มีอาชีพอะไร มีความช่ืนชอบอะไร มีรสนิยม กิจกรรม และความสนใจอย่างไร อาทิ 
บตัรเครดิตวีซ่า เป็นผูช้าย อายุประมาณ 30 ปี จะมีอาชีพเป็นนกัการตลาด ชอบกีฬาฟุตบอล และชอบสีขาว 
ส่วนบตัรเครดิตเอเมก็ซ์ เป็นชายท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป มีอาชีพเป็นหมอ มีประสบการณ์ เก่ง ชอบเล่นกีฬากอลฟ์  
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 3. การให้ลูกค้าเปรียบเทียบตราสินค้าน้ันกับส่ิงของที่คนรู้จัก คือการให้ลูกคา้เปรียบเทียบ
ตราสินคา้นั้นกบัส่ิงของท่ีพวกเขารู้จกั อาทิ วซ่ีาถา้เป็นรถยนตจ์ะเป็นวอลโว ่ถา้เป็นหมอจะเป็นหมอเด็ก      

 4. การให้ลูกค้าเขียนหรือวาดจากจิตนึกคิด การหาบุคลิกภาพของตราสินคา้ดว้ยวธีิน้ีจะให้
ลูกคา้เขียนภาพ หรือความรู้สึกท่ีมีต่อตราสินคา้นั้น หรือเขียนอะไรก็ไดท่ี้แสดงถึงความหมายของตราสินคา้
ของกิจการและของคู่แข่งขนั 

  อย่างไรก็ตาม ยงัแอนด์รูบิแคม (Young and Rubicam) ได้จ  าแนกบทบาทของฮีโร่ในการ
โฆษณาไวว้า่ ตราสินคา้ท่ีโฆษณาอยูใ่นปัจจุบนั จะสะทอ้นถึงบุคลิกภาพลกัษณะใหญ่ไว ้13 ประการ ดงัน้ี  
(1) บทวีรบุรุษ (Hero Personality) อาทิ โรเล็กซ์และอาร์มาน่ีกบับุคลิกภาพของนายแบบท่ีสะทอ้นถึงบท
วีรบุรุษของอาร์มาน่ี  (2) บทนักรบ (Warrior Personality) อาทิ กระทิงแดงและ 3 เคกับบุคลิกภาพของ       
ตราสินค้าท่ีสะท้อนถึงความเป็นนักรบ เช่นเดียวกับบริดสโตนส์และฮีโน่ (3) บทนักค้นควา้ (Explorer 
Personality) อาทิ ไนก้ี นาฬิกาสวอช และ ยูบีซีท่ีสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีสะทอ้นถึงความเป็น
นักค้นควา้ (4) บทนักรัก (lover Personality) อาทิ ฮาเกนดาส ดูเร็กซ์ โทรทัศน์ช่อง 3 และ 7 (5) บทนัก
ปกครอง (Patriach Personality) อาทิ โทรทศัน์ช่อง 5 ช่อง 9 บตัรอเมริกนัเอ็กซ์เพรส (6) บทมารดา (Mother 
Personality) อาทิ คอลเกต โอวลัตินและคนอร์ท่ีสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีเป็นมารดาผูเ้อาใจใส่
ครอบครัว (7) บทผูพ้ิทกัษ ์ (Guardian Personality) อาทิ ออรัลบี เชลล์ และดูราเชลล์ท่ีสะทอ้นถึงบุคลิกภาพ
ของตราสินค้าท่ีสะท้อนถึงความเป็นผูพ้ิทักษ์ (8) บทนักปราชญ์ (Sage Personality) อาทิ คาร์ลสเบอร์ก 
ปูนซีเมนต์ไทย และมิชลิน ท่ีสะท้อนถึงบุคลิกภาพของตราสินค้าท่ีสะท้อนถึงความเป็นนักปราชญ์  (9)       
บทนกัมายากล (Magician Personality) อาทิ มาดอนน่า และคิดแคทท่ีสะทอ้นถึงคลิกภาพของตราสินคา้ท่ี
สะท้อนถึงความเป็นนักมายากล (10) บทคนข้ีเล่น (Jisyer Personality) อาทิ เมนทอส เอ็กซิท ทเวลพลัส 
แฮปป้ีและวิสกัสท่ีสะท้อนบุคลิกภาพของตราสินค้าท่ีสะท้อนถึงความเป็นคนข้ีเล่น สนุกสนาน (11)           
บทผูน่้าหลงใหล (Enchantress Personality) อาทิ อิตาล่ี มาริลิน มอนโร หรือวาโกบุ้คลิกภาพของตราสินคา้ท่ี
สะทอ้นถึงความน่าหลงใหลและชวนติดตาม (12)  บทสาวบริสุทธ์ิ (Maiden Personality) อาทิ จอห์นสัน
แอนด์จอนห์สัน อีเวียและเนสเล่ และคลีเน็กซ์และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันท่ีสะทอ้นถึงความบริสุทธ์ิและ
สะอาด  และ (13) บทเพื่ อน (Companion Personality) อาทิ  มาร่ี ฟ ร๊านส์  บอด้ีไลส์และเอวอน หรือ           
ร้านเทเลวซิท่ีมีบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีสะทอ้นถึงความเป็นเพื่อนท่ีมีต่อลูกคา้ เป็นตน้ 

 6. อัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) ในการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้เพื่อแสดงถึง
ความแตกต่าง สะทอ้นถึงความเป็นตวัตนท่ีมีความเฉพาะตวัและไม่เหมือนใครให้กบัสินคา้ บริการ หรือ
องคก์ร ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างในใจเม่ือเขาน าไปเปรียบเทียบกบัตราสินคา้อ่ืน ๆ ในตลาด
นั้น จ  าเป็นตอ้งรู้เป็นอยา่งดีว่ารากเหงา้ของตนมาจากอะไร มีแก่นแทแ้ละพนัธุกรรมของตราสินคา้อยา่งไร  
สินคา้หรือบริการแตกต่างจากคู่แข่งขนัในประเด็นไดบ้า้ง ผูบ้ริหาร และพนกังานรับรู้ถึงความแตกต่างนั้น
หรือไม่ จะส่ือสารถึงความแตกต่างเหล่านั้นให้ลูกค้ารับรู้ได้อย่างไร และต้องการให้ธุรกิจเป็นอย่างไร        
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ในอนาคต ซ่ึงค าถามเหล่าน้ีไม่ใช่ให้ลูกคา้เป็นผูต้อบ แต่เป็นค าถามท่ีธุรกิจตอ้งหาค าตอบดว้ยตนเอง และ  
อตัลกัษณ์ตราสินคา้ก็จะเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างอยา่งเป็นเอกเทศให้กบัสินคา้หรือบริการของ
ธุรกิจนัน่เอง แต่อยา่งไรก็ตาม อตัลกัษณ์จะแตกต่างจากภาพพจน์ ก็คือ อตัลกัษณ์จะมาจากส่ิงท่ีองคก์รสร้าง
ข้ึนมาหรือเป็นผลผลิตของสินค้าหรือบริการท่ีธุรกิจสร้างข้ึนมา ส่วนภาพพจน์จะเป็นการรับรู้โดยลูกค้า      
วา่สินคา้หรือบริการนั้นท าให้เขารับรู้ไดว้า่เม่ือบริโภคหรือใชบ้ริการแลว้จะเป็นอยา่งไร อาทิ ดูทนัสมยัข้ึน   
มีเสน่ห์มากข้ึน มีความเหนือระดับกว่าคนอ่ืน เป็นต้น แต่ทั้งน้ีอตัลักษณ์ตราสินค้าต้องมีคุณสมบติัและ
ประโยชน์พื้นฐานท่ีคลา้ยคลึงกบัตราสินคา้ของคู่แข่งขนัในตลาดดว้ย   

  ความหมายของอตัลกัษณ์ 

 ค าว่าอตัลกัษณ์ (Identity) มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต + ลกัษณ โดยท่ีอตัตะมีความหมายว่า 
ตวัตน ของตน ส่วนลกัษณะหมายถึง สมบติัเฉพาะตวั หากมองเพียงแค่รูปศพัท์ “อตัลกัษณ์” จึงเหมาะจะ
น ามาใช้หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากกว่า นอกจากน้ีค าว่าอัตลักษณ์  มีค  าว่าเอก             
ซ่ึงหมายถึง หน่ึงเดียว จึงน่าจะหมายความวา่ลกัษณะหน่ึงเดียว (ของหลาย ๆ ส่ิง) หรือลกัษณะท่ีของหลาย ๆ 
ส่ิงมีร่วมกนั ประกอบกบัคนไทยโดยส่วนใหญ่ยงันิยมใชค้  าวา่อตัลกัษณ์ในความหมายวา่ลกัษณะเฉพาะตวัท่ี
ไม่เหมือนใครอย่างกวา้งขวาง ส่วนค าว่าเอกลกัษณ์มกัจะใช้ในวงแคบ ๆ เช่น แวดวงวิชาการเท่านั้น และ
บางคร้ังก็ใช้แบบมีนัยยะแฝง เช่น อตัลักษณ์เป็นส่ิงตายตวัไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ส่วนเอกลักษณ์
สามารถเปล่ียนแปลงได ้เช่น แบรนดดี์เอ็นเอของ ธนาคารทีเอม็บี คือ ทา้ทายส่ิงท่ีเป็นอยู ่ฉลาด รู้จริง จริงใจ 
และง่ายใชง้านไดจ้ริง หรือนนัยงัท่ีมีอตัลกัษณ์ของรองเทา้นกัเรียนท่ีมีความทนทาน ถูกระเบียบ เช่ือถือได ้ 

 กาลญั  วรพิทยุต (2559) กล่าวว่าอตัลกัษณ์ตราสินคา้  (Brand Identity) คือ องค์ประกอบ
ของค า ภาพลกัษณ์ ความคิดและรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคไดรั้บจากตราสินคา้ อตัลกัษณ์ คือ จุดแข็งท่ี
เสนอคุณลักษณะท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงหน่ึงเดียว ซ่ึงอตัลักษณ์ตราสินค้าท่ีดีจะบ่งบอกได้ว่าตราสินค้านั้ น
หมายถึงอะไร อาทิ ขนมไทยตน้ต ารับชาววงั มีจุดยืนเพื่ออะไร เช่น ขายความเป็นไทยแทแ้ต่ดั้งเดิม (ชาววงั) 
เป็นสินคา้ หรือ บริการของคนกลุ่มใด เช่น คนท่ีชอบรับประทานขนมไทย และค าสัญญาท่ีให้กบัผูบ้ริโภค
คืออะไร เช่น ความอร่อยท่ีแตกต่างดว้ยตน้ต ารับชาววงั  

 ส่วนพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (หนา้ 1391) เขียนไวว้า่ อตัลกัษณ์เป็น
ลกัษณะท่ีเหมือนกนัหรือมีร่วมกนั เช่น ชุมชนน้ีมีอตัลกัษณ์อยูท่ี่การทอผา้จก หมายความวา่คนในชุมชนน้ีมี
อาชีพทอผา้จกเหมือนๆ กนัหมด หรือ หมายความวา่ลกัษณะอนัเป็นเฉพาะ มีหน่ึงเดียวของส่ิงๆ หน่ึง เช่น 
ภาษาไทยเป็นอตัลกัษณ์ของชาติไทย เขาเป็นคนมีน ้ าเสียงดุดนัเป็นอตัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ตามพจนานุกรม
ภาษาองักฤษ-ไทย หมายถึงส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัของคนหรือส่ิงหน่ึง และเป็นคุณสมบติัเฉพาะของคนหรือส่ิง
นั้นๆ ท่ีท าใหส่ิ้งนั้นโดดเด่นข้ึนมาหรือแตกต่างจากส่ิงอ่ืน   
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 ดังนั้ นอัตลักษณ์ของตราสินค้า คือ ภาพของตราสินค้าท่ีเจ้าของหรือผูส้ร้างตราสินค้า
ตอ้งการให้เกิดข้ึนในใจของลูกคา้ ซ่ึงอาจสร้างไดจ้ากคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของผลิตภณัฑ์หรือองค์กร หรือ  
โลโก้และสัญลักษณ์ของตราสินค้าก็ได้ แต่ทั้ งน้ีอัตลักษณ์จะต้องมีคุณค่าท่ีลูกค้าต้องการด้วย ส่วน
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) คือ ภาพของตราสินคา้ในใจลูกคา้หรือผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคจะ
รู้จกัรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ในฐานะท่ีเป็นสินคา้ท่ีประหยดั ทนทาน และเป็นผูผ้ลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หรือ
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้คาราวบาวแดงท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับบุคคลท่ีตอ้งต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรค  

 เอเคอร์ (Aaker, 1996 p. 68 and 79) กล่าวว่า อตัลักษณ์ของตราสินค้า หมายถึง ลักษณะ
เฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบหลาย ๆ อย่างท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัตราสินคา้หน่ึง ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนมา 
ซ่ึงอตัลกัษณ์ของตราสินคา้น้ีจะบ่งบอกให้ทราบว่าสินคา้น้ีคืออะไร และให้ค  ามัน่สัญญาอะไรกบัผูบ้ริโภค 
นอกจากน้ียงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคดว้ยการเสนอคุณค่าแก่ผูบ้ริโภคทั้งประโยชน์ดา้นการใช้
สอยและคุณค่าดา้นอารมณ์ โดยอตัลกัษณ์ของตราสินคา้จะถูกส่ือสารผ่านไปยงัผูบ้ริโภคผ่านต าแหน่งของ
ตราสินคา้และบุคลิกภาพของตราสินคา้นั้น 

 ปัจจัยทีใ่ช้ในการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินค้า 

 1. ลักษณะทางกายภาพ ถือไดว้่าเป็นปัจจยัแรกสุดท่ีจะท าให้ลูกคา้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างองค์กรกับคู่แข่งขัน อาทิ โรงงาน ตึก อุปกรณ์ตกแต่งส านักงาน อาคาร อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองใช้ส านกังาน และอ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะเป็นปัจจยัท่ีลูกคา้มองเห็นและสัมผสัไดง่้าย เช่น การใช้
ส่ิงก่อสร้างในการสร้างจุดเด่นให้กบัประเทศของตน อาทิ หอเอนเมืองปิซ่าของอิตาล่ี ทชัมาฮาลของอินเดีย 
ก าแพงเมืองจีน และหอไอเฟลของฝร่ังเศส หรือฮาร์เล่-เดวิดสันท่ีรูปร่างไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซต์ทัว่ไป 
หรือประเทศแคนาดาไดส้ร้างอตัลกัษณ์ของประเทศท่ีจะครบรอบ 150 ปี ในปี 2560 โดยสร้าง “The Great 
Trail” หรือเครือข่ายเส้นทางท่ีมีระยะทางยาวท่ีสุดในโลกถึง 24,000 กิโลเมตร โดยเช่ือมต่อทางกายภาพและ
เส้นทางเสมือนจริงและมีความปลอดภยัท่ีสุดดว้ย 

 2. บุคลิกภาพตราสินค้า เน่ืองจากบุคลิกภาพตราสินคา้เป็นรูปร่าง ลกัษณะ และคุณภาพ
เฉพาะอย่างของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเขา้ใจและมีความคุน้เคยต่อตราสินคา้นั้น ดงันั้นบุคลิกภาพตราสินคา้ จึง
เปรียบได้กับมนุษย ์ท่ีมีชีวิต จิตใจ ความคิด และมีลักษณะเฉพาะตวั เช่น แม้ว่าคน 2 คน จะมีหน้าตาท่ี
คลา้ยคลึงกนั แต่อาจมีนิสัยและบุคลิกภาพท่ีต่างกนัโดยส้ินเชิงก็ได ้หรือสินคา้ประเภทเดียวกนั แต่ก็อาจมี
บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันเป็นอย่างมากก็ได้ เช่น ดัชมิล์ล ดีน่า เป็นเคร่ืองด่ืมนมถั่วเหลืองท่ีสะท้อนถึง
บุคลิกภาพของผูด่ื้มวา่ เม่ือด่ืมดีน่าแลว้จะมีรูปร่างสวยงามเหมือนนางแบบซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงปรารถนา  
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 3. วัฒนธรรม เม่ือมองในระดบัลึกแลว้ วฒันธรรมขององค์กรเป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัคุณค่ารวม
ท่ีอยู่ภายในระหว่างกลุ่มคนว่า อะไรคือส่ิงท่ีส าคญัและเป็นส่ิงท่ีดีและถูกตอ้งในการประพฤติปฏิบติั ซ่ึง
คุณค่าเหล่าน้ีมักจะสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติและวิถีของพฤติกรรมของกลุ่มด้วย ดังนั้ นกิจการอาจใช้
วฒันธรรมช่วยในการสะทอ้นไปยงักลุ่มเป้าหมายว่า ตราสินคา้หรือองคก์รก าเนิดมาจากวฒันธรรมใด เช่น 
ร้านบลูอีเลเฟ่นท์ เป็นร้านอาหารไทยในต่างประเทศท่ีมีจุดขายท่ีความเป็นไทย โดยทางร้านจะตกแต่ง
ร้านอาหารและสร้างบรรยากาศแบบไทย ๆ ไดอ้ยา่งเขา้ถึงจิตวิญญาณ เคร่ืองปรุงรสเกือบทั้งหมดภายในร้าน
จะสั่งซ้ือโดยตรงจากประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อรักษาวฒันธรรมของความเป็นไทยแท้ไวใ้ห้มากท่ีสุด หรือ 
ภาพยนตร์ท่ีส่ือถึงวฒันธรรมของประเทศนั้ น ๆ  อาทิ สามก๊ก ท่ีสะท้อนถึงความเป็นตะวนัออก หรือ
แมก้ระทัง่ตราสินคา้ชั้นน าของโลกก็ลว้นเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทั้งส้ิน อาทิ ไนก้ี คาลวนิไคน์  แมค็โดนลัด ์  

 4. ภาพพจน์ส่วนตัวของลูกค้า การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของลูกคา้ส่วนหน่ึงเพราะ
สอดคล้องกับภาพพจน์ส่วนตัวของพวกเขา จนมีตราสินค้าหลาย ๆ ตราท่ีพยายามสร้างอตัลักษณ์ของ       
ตราสินคา้ด้วยการสะทอ้นให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของสินคา้ว่ามีความสัมพนัธ์กบัภาพพจน์ส่วนตวัของผูใ้ช้
อยา่งไร แนะน าส่ิงดงักล่าวมาสร้างเป็นความแตกต่างให้กบัตราสินคา้และบริการของตน เช่น อตัลกัษณ์ดา้น
ภาพพจน์ส่วนตวัของลูกคา้ผูใ้ชน้ ้ าหอมชาแนล ท่ีเป็นผูห้ญิงท่ีเตฒ้ไปดว้ยเสน่ห์ อยา่งไรก็ตาม สัญชาติท่ีเป็น
ตน้ก าเนิดของตราสินคา้ก็สามารถส่ือถึงภาพพจน์ คุณภาพ ลกัษณะการยอมรับ หรือการรับรู้ของตราสินคา้
นั้นได ้เพราะสัญชาติของตราสินคา้ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชป้ระเมินคุณภาพของตราสินคา้นอกเหนือจากโลโก้
และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ของตราสินคา้นั้น อาทิ น ้ าหอม ไวน์และแฟชัน่ท่ีดีตอ้งมาจากเมือปารีสหรือฝร่ังเศส    
ยาท่ีมีคุณภาพตอ้งมาจากเยอรมนั โสมแทต้อ้งมาจากเกาหลี อาหารท่ีอร่อยตอ้งเป็นอาหารอิตาลี     

 5. สัมพันธภาพกับลูกค้า บางธุรกิจไดน้ าเอาหลกัการสร้างความสัมพนัธภาพกบัลูกคา้มา
สร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า มากกว่าการเน้นแต่ประโยชน์หลักเพียงอย่างเดียว เช่น การสร้าง         
อตัลกัษณ์ด้วยสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ของธุรกิจขายตรง หรือเอไอเอส จะเน้นการบริการด้วยเครือข่ายท่ีมี
คุณภาพดว้ยการใหบ้ริการแก่ทุกคน หรือ ดีเอชแอลท่ีเนน้การบริการส่งพสัดุภณัฑไ์ปไดท้ัว่โลก     

 นอกจากน้ี หทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน์ (2549) ให้แนวคิดว่า การสร้างอัตลักษณ์ของ        
ตราสินค้าจะช่วยกระชับความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างตราสินค้ากับผูบ้ริโภค โดยการแสดงให้เห็นคุณค่า
ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้เหล่านั้น ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

 6. การสร้างอตัลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง อตัลกัษณ์ภายนอกของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภค
สามารถรับรู้ไดเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ ได้แก่ ช่ือ โลโก ้สโลแกน เคร่ืองหมายการคา้ สี บรรจุภณัฑ์กล่ิน อาทิ  
เป๊ปซ่ีจะใชส้ัญลกัษณ์เป็นสีน ้าเงินและแดงใหผู้บ้ริโภคทัว่โลกรับรู้เหมือนกนั 
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 7. การสร้างอัตลักษณ์ด้านราคา หมายถึง การใช้ราคาสะทอ้นถึงคุณภาพของสินคา้หรือ
บริการ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้โดยรวม ท่ีสะทอ้นถึงสถานะทางสังคมของผูใ้ช ้เพราะราคาสามารถส่ือสาร
ถึงต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของสินคา้แก่ผูบ้ริโภค สะทอ้นให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ดา้นคุณภาพ บุคลิกของผูบ้ริโภค 
และสร้างความภูมิใจแก่ผูบ้ริโภคหรือผูเ้ป็นเจา้ของ เช่น โรงพยาบาลโรคหวัใจกรุงเทพ ท่ีแมว้า่จะมี อตัราค่า
รักษาพยาบาลสูงมากก็ตาม แต่ก็สะทอ้นถึงคุณภาพของตราได้เป็นอย่างดี เช่น ดาราเทวีโรงแรมรีสอร์ต  
ระดบัโลก สร้างอตัลกัษณ์ดา้นราคาหอ้งพกัท่ีแพงมาก   

 8. การสร้างอัตลักษณ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ อตัลกัษณ์ท่ีเกิดจากช่องทางการจดั
จ าหน่าย ตั้งแต่การออกแบบตกแต่งสถานท่ี ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่าย บรรยากาศภายในร้าน การจดัเรียง
สินคา้ ประเภทของสินคา้ท่ีขาย ซ่ึงช่องทางการจดัจ าหน่ายจะสะทอ้นถึงระดบัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้
อาทิ ช่องทางจดัจ าหน่ายโรเล็กซ์ ยอ่มแตกต่างไปช่องทางขายนาฬิกาแฟชัน่ทัว่ไป หรือมิสลิลล่ีดอทคอมกบั
การจ าหน่ายดอกไมผ้า่นช่องทางอินเทอร์เน็ต   

 วิทวสั รุ่งเรืองผล (2548) ให้ข้อคิดเก่ียวกับการสร้างอตัลักษณ์ตราสินค้าไวว้่า นอกจาก    
การใช ้ช่ือ โลโก ้ลกัษณะตวัอกัษร และสีในการสร้างอตัลกัษณ์ของตราสินคา้แลว้ ยงัสามารถสร้างไดด้งัน้ี 

 9. กลิ่น (Smell) สามารถบอกอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ได ้อาทิ กาแฟท่ีมีช่ือเสียงในแต่ละ
ยีห่้อยอ่มมีกล่ินท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น กล่ินเนสกาแฟกบัสตาร์บคัส์ก็แตกต่างกนั หรือกล่ินของแป้ง
เยน็เภสัสและแป้งตรางูท่ีจะมีความหอมไม่เหมือนใคร หรืกรณีของรถโรลส์รอยส์ท่ีพบวา่ลูกคา้ประจ าของ
ตนชอบกล่ินดั้งเดิมท่ีติดมากบัตวัรถอนัเกิดจากจาการผสมกนัของกล่ินหนัง ไมแ้ละวสัดุธรรมชาติหลาย
รายการท่ีประกอบกันเป็นอุปกรณ์ภายในรถ ซ่ึงรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะมีส่วนผสมของพลาสติกใน
ส่วนประกอบภายในเป็นอนัมาก ไม่สามารถให้กล่ินในลกัษณะน้ีได ้ท าให้บริษทัพยายามสังเคราะห์เพื่อให้
กล่ินดั้ งเดิมดังกล่าวเกิดข้ึนกบัรถรุ่นใหม่ ๆ เป็นกล่ินมาตรฐานของบริษทั หรือโอเล่และซูกัสจะมีกล่ิน
เฉพาะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ เช่นเดียวกบักล่ินตวัของคนในแต่ละเช้ือชาติ จะมีกล่ินท่ีเป็นอตัลกัษณ์   

 10. รสชาติ (Taste) สามารถน ามาสร้างเป็นอตัลกัษณ์ตราสินคา้ได ้เช่น รสเผด็จดัจา้น ของ
มาม่าผดัข้ีเมา รสหวานหอมของเฟอร์ริโอรอสเซอร์ ยาสีฟันอย่างคอลเกตกบัดอกบวัคู่ก็จะมีรสชาติของ
ตนเองท่ีเป็นอตัลกัษณ์แตกต่างจากคู่แข่งขนั หรือกรณีของแมคโดนลัด์ไดท้  าการวิจยัตลาดแลว้พบวา่ กล่ิน
กบัรสมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดและไปในทิศทางเดียวกนั   

 11. เสียง (Sound) ถือวา่เป็นส่ิงท่ีนิยมกนัมากอีกส่ิงหน่ึงท่ีน ามาสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ 
เช่น เสียงแตรรถขายไอศครีมวอลล ์อนัเป็นอตัลกัษณ์โดดเด่นหรือเสียงทกัทายวา่ “สวสัดีจา้” ของพนกังานท่ี   
ร้านบ้านไร่กาแฟ เช่นเดียวกับ เสียงเปิด-ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของไมโครซอฟท์ หรือบริษัทผู ้ผลิต
รถจกัรยานยนต์ฮาร์เล่-เดวิดสันไดข้อจดทะเบียนเสียงท่ีดงักึกกอ้ง คล้ายเสียงเคร่ืองบินเป็นอตัลกัษณ์และ
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เคร่ืองหมายการคา้เพราะกลวัท่ีจะถูกคู่แข่งขนัจะลอกเลียนแบบเสียง แต่ก็มิไดรั้บอนุญาต ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่
บางบริษทัใหค้วามส าคญักบัเสียงในฐานะอตัลกัษณ์ตราสินคา้เป็นอยา่งมาก  

 12. การสัมผัส (Touch) การสัมผสันับได้ว่าเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสามารถน ามาสร้างเป็น      
อัตลักษณ์ตราสินค้าได้ ท าให้บางบริษัทพิ ถีพิถันการเลือกใช้ว ัส ดุ ท่ี น ามาใช้ เป็นผิวสัมผ ัส  อาทิ 
โทรศพัทมื์อถือ ผวิสัมผสัของกระเป๋าหนงัยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียง หรือแมก้ระทัง่สัมผสัของฟองอนัอ่อนนุ่มของสบู่ 
หรือโฟมลา้งหน้า หรือมีลูกคา้จ านวนมากท่ีจะเคาะตวัถงัรถเพื่อประเมินความหนาของตวัถงัก่อนตดัสินใจ   
ท่ีจะซ้ือ หรือวสัดุท่ีใชใ้นโรงแรมหรูหลายแห่ง เช่น ผา้ปูท่ีนอน ผา้เช็ดตวั ความหนานุ่มจะแตกต่างจากผา้ท่ี
ใชใ้นโรงแรมทัว่ไป หรือกระดาษทิชชู่หลายยีห่้อ ก็ออกแบบผวิของกระดาษ และความนุ่มท่ีเป็นอตัลกัษณ์ท่ี
ลูกคา้ประจ าส่วนหน่ึงสามารถแยกแยะออกจากยีห่อ้อ่ืนไดด้ว้ยการสัมผสั 

 13. ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณีนิยม (Ritual)  การสร้างกรอบของธรรมเนียมปฏิบติั 
หรือประเพณีนิยมถือไดว้า่เป็นการสร้างตราสินคา้ให้เกิดความแข็งแกร่งไดอี้กวิธีหน่ึง เช่น ประเพณีการจดั 
มิดไนทเ์ซลลข์องเซ็นทรัล หรือภาพยนตร์เจมส์บอนด ์007 จะตอ้งข้ึนตน้เร่ืองดว้ยฉากการผจญภยัอนัต่ืนเตน้
ของพระเอก ก่อนจะมีเสียงเพลงท่ีคุน้เคยและภาพเงาของคนแสดงผา่นล ากลอ้งปืน แลว้จึงค่อยเขา้สู่เน้ือเร่ือง 
เช่นเดียวกบัภาพยนตร์ไทยเร่ืองบา้นผีปอบท่ีทุกภาคจะตอ้งมีฉากวิ่งหนีผีลงโอ่งน ้ า หรือแม่นาคพระโขนง
จะต้องมีฉากของแม่นาคท่ียื่นมือยาวไปเก็บมะนาวใตถุ้นบ้านหรือแดร่ีควีนพยายามสร้างประเพณีนิยม
ส าหรับไอศกรีมป่ันตระกูลบลิซซาร์ดท่ีว่า เม่ือป่ันเสร็จต้องคว  ่าแก้วให้ลูกค้าดู หรือคุกก้ีโอริโอก็สร้าง
ประเพณีการบริโภคท่ีเป็นอตัลกัษณ์ในกลุ่มเด็ก ใหบิ้ดออกแลว้จุ่มในนมก่อนบริโภค เป็นตน้ 

 14. บริการ (Service) บริการท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวันบัไดว้า่เป็นการสร้างตราสินคา้ให้
อยู่ในความจดจ าได้เช่นกัน อาทิ การให้บริการอย่างรวดเร็วเม่ือลูกค้ามาถึงโต๊ะ พนักงานจะให้บริการ         
น ้าชาเยน็และน ้ าจ้ิมทนัทีของร้านเอ็มเคสุก้ี หรือการกล่าวสวสัดีทกัทายลูกคา้และกล่าวทวนจ านวนเงินทอน
ของร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ ก็ถือไดว้า่เป็นอตัลกัษณ์ดา้นการบริการอยา่งหน่ึง 

 15. ถ้อยค าเฉพาะ (Specific Words) ช่ือตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่ง เม่ือเอ่ยกบัคนท่ีอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย ควรกระตุน้ให้นึกถึงค าอ่ืนๆ และตอ้งเป็นค าท่ีช่ืนชอบ เช่น ในสมยัก่อน “การบินไทยรักคุณ       
เท่าฟ้า” หรือกรณีของเบียร์สิงห์ “เมืองไทยของเรา เบียร์ไทยของเรา”   

 16. ค าขวญั (Slogan) มีบริษทัหลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จกบัเพิ่มค าขวญั หรือขอ้ความ
ห้อยทา้ยช่ือบริษทัหรือตราสินคา้ของตน โดยจะไดรั้บการกล่าวถึงซ ้ าๆ ในโฆษณาทุกช้ิน หรือ ปรากฏตาม
ส่ือทุกส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสพบเห็น ผลของการใช้ค  าขวญัเดียวกนัคร้ังแลว้คร้ังเล่า สร้างภาพลกัษณ์   
ตราสินคา้ของคนโดยไม่รู้ตวั เช่น บดัไวเซอร์ “เจา้แห่งเบียร์” เอทีแอนดที์ “ทางเลือกท่ีถูกตอ้ง”   
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 17. สีสัน (Colorful) การใช้สีสันท่ีเหมาะสมมีส่วนช่วยในการจดจ าตราสินคา้มากทีเดียว 
เช่น แคตเทอร์ฟิลลาร์ ใชสี้เหลืองกบัเคร่ืองมือในการก่อสร้างทุกอยา่งของบริษทั นอกจากน้ี สีเหลืองยงัเป็น
สีบริษทัของบริษทัผูผ้ลิตฟิล์มอย่างโกดกั ขณะท่ีไอบีเอ็มใช้สีฟ้าในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดงันั้นจึง
ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีไอบีเอ็มไดรั้บการขนานนามวา่ “ยกัษสี์ฟ้า” หรือ “บ๊ิกบูล” หรือ ถา้เป็นตราสินคา้ไทย เช่น 
สีม่วง-สีทองของ  ธนาคารไทยพาณิชย ์ หรือ สีฟ้าของ พรรคประชาธิปัตย ์เป็นตน้ 

 7. บรรจุภัณฑ์ของตราสินค้า   

 ในยุคหินเม่ือมนุษยล่์าสัตวไ์ด ้พวกเขาก็จะใชห้นงัสัตวห์รือใบไมห่้อหุ้มสัตวท่ี์ล่ามาไดเ้พื่อ
ป้องกนัพวกแมลง แสงแดดและฝน นอกจากน้ี ในการพกพาอาหารหรือวตัถุท่ีตอ้งการ ส่ิงท่ีใชใ้นการห่อหุ้ม
จะเป็น ใบไมเ้ปลือกไม ้เปลือกหอย กระบอกไม ้กระเพาะสัตว ์หนงัสัตว ์ฯลฯ เป็นตน้ การรู้จกัการแกปั้ญหา
ดว้ยการน าเอาวตัถุดิบจากธรรมชาติเจา้มาเป็นอุปกรณ์ช่วยเคล่ือนยา้ยวตัถุมวลสาร การกระท าดังกล่าวจึง
นับว่าเป็นท่ีมาของการบรรจุ ต่อมามนุษย์เร่ิมรู้จกัการประดิษฐ์ คิดค้นภาชนะบรรจุด้วยการดัดแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพของวสัดุธรรมธรรมชาติให้มีรูปร่างและหน้าท่ีใช้สอยเพิ่มข้ึน จึงจดัว่าเป็นการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ดั้งเดิม ท่ีมนุษยใ์นสมยัก่อนไดก้ระท าข้ึนตามสภาพ การเรียนรู้และการคน้พบวสัดุใน
แต่ละยคุ การออกแบบการบรรจุภณัฑ์ จึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการคา้และการบริการในฐานะของส่ิง
ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกแก่การขนส่งสินคา้ โดยท าหนา้ท่ีขั้นพื้นฐานอนัดบัแรก คือปกป้อง คุม้ครองสินคา้
ให้ปลอดภยัจากความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการกระทบกระเทือนและป้องกนัส่ิงปนเป้ือนท่ีไม่พึงประสงค ์
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตไปจนกระทั่งถึงมือผู ้บริโภค              
ซ่ึงบทบาทน้ีมีผลท าให้รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ มีการพฒันาข้ึนมารับรอง มีการออกแบบภาชนะบรรจุแบบ
ปิด เช่น ถงัไม ้การรู้จกัปิดผนึกบรรจุภณัฑ ์เช่น มีฝาจุกปิดขวด ฯลฯ เป็นตน้ เทคนิคและกรรมวธีิการบรรจุท่ี
พฒันาข้ึนตามหน้าท่ีใช้สอยเหล่าน้ี จึงเป็นผลท าให้เกิดการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีหลากหลายลกัษณะ
ตามกาลเวลา และการคน้พบวสัดุ หรือเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ ดงันั้นจุดมุ่งหมาย ส่วนวสัดุท่ีนิยมน ามาใชใ้น
การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า อาทิ ไม้และเยื่อในการน าผลิตเป็นกล่องกระดาษแข็งหรือกล่อง
กระดาษลูกฟูก แก้วท่ีสามารถมองเห็นลักษณะของสินค้าหรือส่ิงของภายในได้ชัดเจน โลหะซ่ึงมี          
ความแข็งแรงและความทนทาน ซ่ึงสามารถท าเป็นบรรจุภณัฑ์ทั้งแบบกระป๋องและแบบถงั ส่วนพลาสติก
โดยสามารถน ามาท าเป็นฟิล์มและแผน่พลาสติกท่ีนิยมน ามาท าเป็นถุงหรือห่อผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ และภาชนะ
พลาสติกท่ีสามารถน ามาท าเป็นถาด ขวด กล่อง ถว้ย ถงั หรือตะกร้า เป็นตน้ 
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 ความหมายของบรรจุภัณฑ์  

 คอทเลอร์และเฟอร์นนัโด ้(2549, หนา้ 53) เห็นวา่สินคา้ท่ีไดรั้บการออกแบบบรรจุภณัฑ์มา
อย่างดี จะก่อให้เกิดการเปล่ียนทัศนคติ หน้าท่ี หรือการบริโภคสินค้าและบริการ เช่น บรรจุภัณฑ์ของ
ช็อกโกแลตในกล่องเล็ก ๆ ซ่ึงวางจ าหน่ายในร้านขนมเป็นบรรจุภณัฑส์ าหรับทานไดท้นัที ส่วนกล่องใหญ่ท่ี
วางจ าหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตส าหรับการบริโภคในครัวเรือนและแบบกระป๋องส าหรับท่ีจ าหน่ายราคาสูง
นั้นส าหรับเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ ซ่ึงถือวา่บรรจุภณัฑก์็มีส่วนช่วยในการขยายกลุ่มเป้าหมายได ้

 คณาจารยภ์าควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ (2559, หน้า 137-138) กล่าวถึงปัจจยัใน   
การเลือกใช้บรรจุภณัฑ์สรุปไดว้า่มี 5 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  (1) ลกัษณะของสินคา้ อาทิ บรรจุภณัฑ์ของน ้ าปลา 
ซีอ้ิว ซอสปรุงรส น ้ ามันพืช ปลากระป๋องท่ีต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ท าปฏิกิริยากับตัวสินค้า ดังนั้ น      
บรรจุภณัฑ์จะใช้โลหะ อลูมิเนียมหรือเหล็กไม่ไดเ้พราะจะท าให้เกิดการผุกร่อนและเป็นสนิมได้ (2) การ
ขนส่งและการเก็บรักษา ตอ้งพิจารณาตั้งแต่ระดบัตน้น ้ าคือโรงงานผลิต ระดบักลางน ้ าคือ การขนส่ง และ
ระดับปลายน ้ าคือตวัผูใ้ช้หรือผูบ้ริโภค เพราะการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปถึงปลายทางต้องมีการ
กระเทือน การเรียงซ้อนกนั การกระแทก การโยน ซ่ึงตอ้งเลือกบรรจุภณัฑ์ให้มีความแข็งแรง ทนทาน หรือ
สามารถรับแรงกระแทกจากการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย (3) ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการท าบรรจุภณัฑ ์
เพราะตน้ทุนการท าบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุแต่ประเภทจะไม่เท่ากนั อีกทั้งยงัน าไปคิดรวมอยูใ่นการก าหนดราคา
สินคา้ดว้ย หรือกรณีตราสินคา้ของธุรกิจเป็นตราสินคา้พรีเม่ียม  ก็จ  าเป็นตอ้งมีบรรจุภณัฑ์ท่ีมีระดบั หรือมี
ดีไซน์ดว้ยจึงจะสามารถช่วยเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ได ้ (4)  กลุ่มผูบ้ริโภค เพราะกลุ่มตลาดเป้าหมายแต่
ละกลุ่มจะมีความช่ืนชอบ ความสนใจ หรือมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีต่างกัน แม้จะเป็นสินค้าชนิด
เดียวกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นอาจช่ืนชอบบรรจุภณัฑ์ท่ีดูทนัสมยั สวยงาม ใช้โทนสีท่ีหวาน อาทิ สีชมพู ขณะท่ี     
ผูสู้งวยัอาจช่ืนชอบบรรจุภณัฑ์ท่ีดูเรียบร้อยใช้งานไดง่้าย มีขอ้ความตวัใหญ่ท่ีง่ายต่อการอ่าน และใชโ้ทนสี
เรียบ ไม่ฉูดฉาดสายตา และ (5) คู่แข่งขนั แมใ้นสินคา้ประเภทเดียวกนัอาจเลือกใชว้สัดุในการท าบรรจุภณัฑ์
ท่ีคลา้ยกนั แต่ในการท าบรรจุภณัฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัตราสินคา้นั้น ธุรกิจจ าเป็นตอ้งออกแบบ
หรือสร้างดีไซน์ของบรรจุภณัฑท่ี์ดูโดดเด่น แตกต่าง และสร้างการจดจ าไดดี้   

 ส่วนสุมาลี  ทองรุ่งโรจน์ (2555, หนา้ 12-14) กล่าวถึงหนา้ท่ีส าคญัของบรรจุภณัฑ์ สรุปได้
วา่ หน้าท่ีส าคญัของบรรจุภณัฑ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อการรองรับสินคา้ในการขนส่ง เพื่อช่วยถนอมอาหารและ
รักษาคุณภาพของอาหาร เพราะหากไม่มีบรรจุภณัฑ์อาหารจะเปล่ียนสภาพเน่าเสียได ้เพื่อการป้องกนัทาง
กายภาพ เพราะสินคา้ท่ีไม่มีบรรจุภณัฑ์หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีทีคุณภาพจะท าให้เกิดความเสียหายระหว่างการ
เคล่ือนยา้ยหรือระหว่างการขนส่งได้ เพื่อให้ความปลอดภัยส าหรับผูบ้ริโภค เพื่อส่ือข้อความเพราะ         
บรรจุภณัฑ์จะเปรียบเสมือนพนกังานขายเงียบท่ีจะส่ือขอ้มูลของสินคา้ เช่น วนัเดือนปีท่ีผลิตหรือหมดอาย ุ
และเพื่อความสะดวก เช่น บรรจุภณัฑ์อาหารท่ีสามารถเขา้เตาไมโครเวฟไดท้นัที และยงัสามารถให้การ
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คุม้ครองผูบ้ริโภคเพราะบรรจุภณัฑ์จะตอ้งระบุช่ือ ทีอยูข่องผูผ้ลิตหรือ ผูจ้ดัจ  าหน่าย หากเกิดปัญหาในการ
บริโภคก็จะสามารถร้องเรียนหน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบได ้

 นอกจากน้ีในทางการตลาดยงัสามารถน าเอาบรรจุภณัฑ์มาประยุกตใ์ชก้บัส่วนประสมทาง
การตลาดได้อีกด้วย เช่น ดา้นผลิตภณัฑ์ องค์กรสามารถสร้างบรรจุภณัฑ์ในลกัษณะและบรรจุภณัฑ์แบบ  
ต่าง ๆ ไปตอบสนองความตอ้งการของตลาด เช่น บรรจุภณัฑ์ของเบียร์ท่ีมีทั้งแบบขวดและแบบกระป๋อง 
หรือบรรจุภณัฑ์ของแชมพูท่ีมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือแบบแกลลอน เป็นตน้ ด้านราคา 
บรรจุภณัฑ์สามารถสร้างมูลค่าหรือราคาเพิ่มให้กบัสินคา้ท่ีไม่มีบรรจุภณัฑ์หรือมีบรรจุภณัฑ์แต่ไม่สวยงาม 
ไม่สะดุดตา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย บรรจุภณัฑ์สามารถช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูผ้ลิตในการ
เคล่ือนยา้ยหรือขนส่งจากแหล่งผลิตไปยงัตลาดเป้าหมายในเวลาท่ีก าหนดไดอ้ยา่งปลอดภยั เพราะสินคา้ท่ีมี
บรรจุภณัฑ์ท่ีดีจะช่วยให้สินคา้ไม่เกิดรอยขูดขีด ช ารุด และดา้นการส่งเสริมการตลาด บรรจุภณัฑ์จะช่วยใน
การส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ไปยงักลุ่มผูริ้โภคหรือผูซ้ื้อ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพ  

 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์มีต่อตราสินค้า   

 1. การสร้างความโดเด่นให้กับสินค้า ภายใตก้ารแข่งขนัอย่างรุนแรงในปัจจุบนัท่ีผูผ้ลิต
สินคา้แต่ละรายต่างมีนวตักรรมและเทคโนโลยีในการสร้างบรรจุภณัฑ์ท่ีใกล้เคียงหรือทดัเทียมกนั ท าให้
ธุรกิจตอ้งสร้างตวับรรจุภณัฑ์ท่ีได้รับการออกแบบให้เด่นสะดุดตา จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมาย เม่ือน าไปวางบนชั้นจ าหน่ายสินคา้ ณ จุดขายนั้น โดยเทคนิคท่ีมกันิยมน าใชใ้นการสร้างความ
แตกต่างก็คือ รูปทรงและขนาด ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของบรรจุภณัฑ ์ 

 2. การสร้างภาพพจน์และความแตกต่างให้กับตราสินค้า การสร้างภาพพจน์และความ
แตกต่างให้กบัตราสินคา้ เป็นความรู้สึกท่ีจะตอ้งก่อให้เกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมายเม่ือมีการสังเกตเห็น แลว้จูง
ใจใหอ่้านรายละเอียดบนบรรจุภณัฑ ์  

  3. การสร้างความรู้สึกร่วมท่ีดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้ซ้ือเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อศิลปะที่ออกแบบโดยรวม เร่ิมจากการก่อให้เกิดความสนใจด้วยความเด่น เปรียบเทียบ
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้ตัดสินใจซ้ือ และส้ินสุดลงด้วยความรู้สึกทีด่ีทีส่ามารถสนองต่อความต้องการ
ของผู้ซ้ือได้ จึงก่อให้เกดิการตัดสินใจซ้ือ ความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและอยากทดลองสินค้า  

 4. การสนับสนุนตราสินค้า ในสมยัก่อนบรรจุภณัฑ์ก็ถูกผลิตข้ึนมาเพื่อเพื่อเก็บรักษาสินคา้
ให้คงสภาพ  เป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือมีการแข่งขันทางการค้ามากข้ึน  บรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทในด้าน             
การส่งเสริมการตลาด เร่ิมเนน้ไปท่ีความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจนความสะดวกในการน าไปใช ้
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 การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ 

 ในการสร้างบรรจุภณัฑน์ั้น ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงก็คือ การเลือกใชสี้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สีจะให้อารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือ
ความหมายของสีแต่ละสี ทั้งน้ีเพื่อส่ือสารความหมาย สร้างเอกลกัษณ์  ความโดเด่น และสร้างการจดจ า
สินค้าให้กับผู ้บ ริโภค  ตามข้อตกลงของ  TRIPS (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual 
Property Rights) ขององค์การการคา้โลก (WTO) ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัหน้าท่ีของสีท่ีส าคญั 3 ประการ 
(ปฏิคม  พลบัพลึง 2546, หนา้ 142) คือ (1) หนา้ท่ีดา้นจิตวทิยา สีจะน ามาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ืองในเชิงนามธรรม เช่น สีเขียวมกัถูกใช้ในบรรจุภณัฑ์ท่ีเก่ียวกับสุขภาพและ
ธรรมชาติเน่ืองจากสัมพนัธ์กบัความเขียวชอุ่มของตน้ไม ้  สีแดงสัมพนัธ์กบัความทา้ทายและการต่อสู้ หรือ   
สีขาวแสดงถึงความบริสุทธ์ิ ผุดผ่องหรือความไร้เดียงสา เป็นตน้ (2) หน้าท่ีดา้นความงาม การใช้สีหลายสี
ร่วมกนัในบรรจุภณัฑ์จะท าให้เกิดความงดงามและความกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดี อาทิ นอกจากสีเขียวและสี
เหลืองจะมีโทนสีท่ีใกลเ้คียงกนั และมีความกลมกลืนกนัแลว้ ยงัส่งผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคในแง่ของ
ขนาดและน ้ าหนักด้วย และ (3) หน้าท่ีด้านรูปลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ กลไกการมองเห็นของมนุษย์จะท า
ปฏิกิริยากบัสีต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ บางสีอาจดูเด่น บางสีไม่น่าสนใจ หรือสีบางกลุ่มเม่ือน ามา
ผสมผสานกนัแลว้ จะท าใหต้วัหนงัสือบนบรรจุภณัฑอ่์านง่ายและบางสีท าใหต้วัหนงัสืออ่านไดย้ากมากข้ึน   

 ดงันั้นสีจึงมีคุณสมบติัท่ีส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไป 
โดยในท่ีน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของสีในแถบสเปกตรัมซ่ึงเป็นแสงท่ีเป็นเส้นหรือแถบท่ีแสดงออกมาเป็นสี
ได้ 7 สี คล้ายสีของรุ้ง คือ สีม่วง  สีคราม  สีน ้ าเงิน  สีเขียว  สีเหลือง  สีส้มและสีแดงซ่ึงสามารถสรุป
ความหมายของแต่ละสีไดจ้ากจากแนวคิด สุภวรรณ พนัธ์ุจนัทร์ (2558) ไดด้งัน้ี 

 1. สีแดง เป็นสีแรกในแถบสเปกตรัม จึงเป็นสีท่ีพุ่งเขา้หาสายตาขณะท่ีมอง ท าให้สีแดงจึง
เป็นสีท่ีส่ือถึงพลงั ความต่ืนเตน้ ความปรารถนา ความเร็ว และยงัเป็นสีแห่งอ านาจแสดงถึงการมีพลงัและ
ความทะเยอทะยาน เช่น เปาใชสี้แดงเพื่อส่ือถึงพลงัแห่งการขจดัคราบสกปรก หรือป้ายลดราคาสินคา้มกัจะ
ใชสี้แดง เพราะสะดุดตาเพราะดูร้อนแรงและมีการขบัเคล่ือน 

 2. สีส้ม เป็นสีท่ีอยู่ถดัจากสีแดงในแถบสเปกตรัม จึงเป็นสีท่ีใช้แทนความมีพลงัทา้ทาย     
ข้ีเล่น กระตือรือร้น กระฉบักระเฉง ต่ืนเตน้ ความเบิกบาน ความร่ืนเริงและแข็งขนั เช่น แม็คโครใชสี้ส้มเพื่อ
ส่ือถึงพลงัแห่งการคา้ส่งท่ียิ่งใหญ่ หรือร้านอาหารมกัใชสี้ส้มอยูใ่นร้านเพราะจะช่วยกระตุน้การทานอาหาร
ไดม้ากข้ึน ส่วนสีแสดท่ีใกลเ้คียงกบัสีส้มจึงส่ือความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั   
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 3. สีเหลือง เป็นสีท่ีอยู่ใจกลางในแถบสเปกตรัมจึงเป็นสีท่ีสว่างท่ีสุด ใช้แทนถึงความ
อบอุ่น สดใส ช่ืนบาน ความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา อาทิ การใชสี้เหลืองของโกดกัท่ีแทนถึงความ
อบอุ่นและความมีประสบการณ์ นอกจากน้ีสีเหลือยงัใช้ในการเตือนภยัและการระมดัระวงั เพราะเป็นสีท่ี
เด่น เห็นไดช้ดั เช่น การใชสี้เหลืองเตือนภยัของสัญญาณไฟจราจร 

 4. สีเขียว เป็นสีท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งเน้นเฟ้นกบัธรรมชาติ แสดงถึงความร่มร่ืน ชุ่มเยน็ 
ธรรมชาติ ความสดช่ืน การเติบโต เยือกเยน็ สงบ อุดมสมบูรณ์ และส่ือถึงสุขภาพ  นอกจากน้ียงัแสดงถึง
อารมณ์ท่ีอยูใ่นเบ้ืองลึกวา่หมายถึงการกา้วเดินไปขา้งหน้าและความรู้สึกปลอดภยั เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่า
และประโยชน์ต่อสุขภาพมกัใชบ้รรจุภณัฑสี์เขียว เช่น วฟิีช ยนีูฟกรีนที ลิปตนัเวฟ แบรนด ์วตีา้ และเนสวตีา้ 
หรือสปา หรือใชใ้นผลิตภณัฑอ์อร์แกนนิค เป็นตน้    

 5. สีน ้าเงิน เป็นสีท่ีส่ือถึงความสงบ เยือกเยน็ มีเกียรติ และความล ้ายคุ ส่วนใหญ่มกัใชเ้ป็น
สีพื้นและสีประจ าขององคก์ร เช่น คาร์ฟูร์ ใช้สีน ้ าเงินเพื่อบ่งบอกถึงความสงบเยือกเยน็ในการแข่งขนัและ
ความก้าวหน้า หรือเป๊ปซ่ีใช้สีน ้ าเงินเป็นสีประจ าตราบริษัทท่ีส่ือถึงความล ้ ายุค  หรือเว็บไซต์เก่ียวกับ
เทคโนโลย ีผลิตภณัฑท์างการแพทย ์หรืออุปกรณ์ท าความสะอาด 

 6. สีคราม เป็นสีท่ีอยูร่ะหวา่งสีน ้ าเงินกบัสีม่วงเพราะเกิดจากการผสมสีทั้งสองเขา้ดว้ยกนั
ท าให้สีครามจึงใกลเ้คียวกบัสีฟ้า ดงันั้นจึงเป็นสีท่ีให้ความรู้สึกสงบเยือกเยน็ เป็นอิสระปลอดโปร่งสบาย 
ปลอดภยั ใจเยน็ ความไวว้างใจ สุขุม เยือกเยน็ และความเป็นชาย เช่น สีฟ้าของ  คลินิกเคลียร์ ท่ีแทนความ
เยอืกเยน็เวลาใชส้ระผม และความไวว้างใจในความสามารถขจดัรังแคได ้ 

 7. สีม่วง เป็นสีท่ีใชแ้ทนถึงความองอาจ สง่าผา่เผย และความลุ่มลึก กระตุน้ใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรค ์แรงบนัดาลใจ ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและเป็นสีท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือท่ีลึกลบั เช่น ทิป
โกใ้ชสี้ม่วงเพื่อบ่งบอกวา่ น ้าผลไมทิ้ปโกใ้หส้ัมผสัถึงความเยน็ท่ีลุ่มลึก  

 นอกจากน้ีสีอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากสีในแถบสเปกตรัม ซ่ึงสามารถน ามาใช้กับการผลิต
บรรจุภณัฑแ์ละแสดงความหมายต่ออารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคได ้คือ 

 8. สีด า เป็นสีท่ีมกัใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เพราะแสดงถึงความมืด อารมณ์เศร้า ความตาย 
ความชัว่ร้ายต่าง ๆ ลึกลบั น่าคน้หา แต่แฝงดว้ยความสง่าและภูมิฐาน เช่น โฟกสัโรลออน และแอ็กซ์ บอด้ี
โลชั่น ท่ีใช้สีด าเพื่อส่ือถึงเสน่ห์ของผูช้ายท่ีดูลึกลบั แต่ซ่อนเร้นไวด้้วยความน่าคน้หาและน่าสัมผสั หรือ
เว็บไซต์เก่ียวกับงานศิลปะหรือภาพถ่าย นอกจากน้ีแล้วสีด ายงัเป็นสีท่ีมีความหมายทั้ งในแง่ของความ
สะดวกสบาย การปกป้อง และความลึกลบั พลงัชีวติท่ีถดถอย   

 9. สีขาว  เป็นสีท่ีใช้ส่ือถึงความบริสุทธ์ิ ความผุดผ่อง ความขาวสะอาด ละมุนละไม    
ความดี ความนุ่ม ความเยาวว์ยั ความไร้เดียงสา ความดี ความเป็นเอกภาพ รวมทั้งเป็นสีท่ีใชส่ื้อถึงพิธีการและ
อารมณ์ท่ีใสสะอาด ดงันั้นสีขาวจึงเป็นสีท่ีเรียบง่าย ดูปลอดภยั สินคา้ท่ีนิยมใช้สีขาวในการท าบรรจุภณัฑ ์
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อาทิ ชุดแต่งงาน สบู่ ครีมอาบน ้ า ส าลี ผา้เช็ดตวัในโรงแรม และหลอดไฟท่ีเนน้ความสวา่ง หรือคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์การแพทย ์ผา้เช็ดตวัในโรงแรม หรือหอ้งพกัในคอนโดมิเนียม   

 10. สีชมพู เป็นสีท่ีใชแ้ทนความหวานและนุ่มนวล วยัแรกรุ่น เช่น ผา้อนามยั ลอริเอะใชสี้
ชมพูเพื่อส่ือถึงความนุ่มนวลของผา้อนามยั แต่ก็แฝงไปดว้ยความหวานท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่ช่ืนชอบเป็นสีท่ีมี
ลกัษณะปลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่าง ๆ สงบลง ในขณะเดียวกนัก็ให้ความรู้สึกของการมีน ้าใจ
ดี จิตใจกวา้งขวาง อบอุ่นและทะนุถนอม   

 11. สีเงิน เป็นสีท่ีใชแ้ทนความเยือกเยน็ มีเกียรติ และน าสมยัหรือล ้าสมยั เช่น บตัรเครดิต
แพลทตินมัท่ีใชสี้เงินเพื่อบ่งบอกถึงความมีเกียรติของผูใ้ช ้และยงัส่ือถึงความน าสมยัของบตัรและผูใ้ชด้ว้ย 

 เพราะฉะนั้น กิจการสามารถน าเอาหลักการใช้สี ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโลโก ้  
บรรจุภณัฑ์ ช่ือตราสินค้า และป้ายฉลากเพื่อใช้ในการแข่งขนัต่อไป เพราะการออกแบบบรรจุภณัฑ์จะ          
มีความส าคญักบัตราสินคา้เป็นอยา่งมาก เช่น แมผู้บ้ริโภคจะนึกถึงยาสีฟันคอลเกตวา่สามารถช่วยป้องกนั
ฟันผุได้ดี แต่ในการซ้ือนั้นเราต้องสัมผสักับตวับรรจุภณัฑ์ด้วย ซ่ึงหากบรรจุภณัฑ์คอลเกตไม่สวยงาม           
ก็อาจจะท าให้ผูซ้ื้อหันไปซ้ือตราสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีมีบรรจุภณัฑ์สวยงามกวา่ได ้นอกจากน้ีแลว้จากการสังเกต
การใชสี้ของบริษทัต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นตลาดจะพบวา่ การใชสี้บรรจุภณัฑ์ โลโก ้ตราสินคา้ และป้ายฉลาก ควรใช้
สีท่ีตรงขา้มในแถบสเปกตรัมกบัคู่แข่งขนัส าหรับการสร้างความแตกต่าง อาทิ โคก้ ผูผ้ลิตน ้ าอดัลมรายแรก
และเป็นผูน้ าตลาด ใชสี้แดงเพื่อส่ือถึงโคล่าเพราะโคล่าจะมีสีน ้ าตาลอมแดง อีกทั้งยงัใชส่ื้อวา่โคก้คือของแท ้
ในขณะท่ีเป๊ปซ่ีเลือกใชสี้น ้ าเงินเพื่อแสดงถึงการกา้วไปขา้งหนา้อยา่งเยอืกเยน็ และความเป็นส่ิงใหม่ ๆ หรือ
โกดกัใชสี้เหลืองเพื่อบ่งบอกถึงความสดใส  
 

ทฤษฏแีละแนวคดิการวางต าแหน่งตราสินค้าเพ่ือการแข่งขนั  

 ในยุคท่ีระบบสารสนเทศและโซเชียลมีเดียมีความเจริญกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก ท าให้ผูบ้ริโภค
สามารถรับรู้ข่าวสารของสินค้าและบริการผ่านส่ือทางการตลาดได้ง่ายกว่าอดีต ประกอบกับสินคา้และ
บริการแต่ละประเภท ก็หาความแตกต่างกนัไดย้ากข้ึน ฉะนั้นการสร้างตราสินคา้ยุคปัจจุบนัจึงท าไดย้ากกวา่
อดีตเป็นอยา่งมาก อีกทั้งตลาดยงัมีความเป็นพลวตัสูงและผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อ    ตราสินคา้น้อยลง ดว้ย
เหตุน้ีตราสินคา้ท่ีจะสามารถยนืหยดัอยูใ่นตลาดไดอ้ยา่งยาวนานและย ัง่ยืน จึงตอ้งมีความแตกต่างจากตลาด
ท่ีชดัเจน สะทอ้นถึงคุณค่าหลกัท่ีส่งมอบใหลู้กคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนสามารถส่ือถึงอารมณ์ของ
ตวัสินคา้ บริการ และองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย ซ่ึงคร่ืองมือส าคญัในการใชส้ร้างความแตกต่างในตลาดอยา่ง
หน่ึง ก็คือต าแหน่งของตราสินคา้ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงไปยงัหน้าท่ีเฉพาะของสินคา้เหล่านั้น อาทิ หาก
ร้านอาหารเพิ่มความเท่ ความสนุกสนาน และความมีชีวิตชีวาเข้าไปร้าน นอกเหนือจากบริการแต่เพียง
อาหารอยา่งเดียว ก็จะช่วยสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน หรือธุรกิจอาจปรับเปล่ียนจุดขายของ
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สินคา้และบริการซ่ึงจากเดิมท่ีเนน้ประโยชน์ใชส้อยสู่ประโยชน์ทางอารมณ์มากข้ึน เช่น ธุรกิจผลิตท่ีนอนซ่ึง
เคยเน้นจุดขายท่ีความนุ่มและนอนสบาย อาจมุ่งเน้นจุดขายไปท่ีความรู้สึกถึงความโรแมนติก หรือสะทอ้น
ถึงความมีระดบัของผูใ้ช ้เป็นตน้  นอกจากน้ีต าแหน่งของตราสินคา้ยงัช่วยให้กิจการสามารถตดัสินใจด าเนิน
กลยุทธ์การแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดการส่ือสารต าแหน่งตรา
สินคา้ไปยงัตลาดเป้าหมายดว้ย ในท านองเดียวกนัมนัก็จะเป็นเสมือนทางลดัท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการไดร้วดเร็วและง่ายข้ึนกวา่เดิม 

 ความหมายของต าแหน่งตราสินค้า 

 เม่ือน าสินคา้เขา้สู่ตลาด กิจการตอ้งก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ให้ชัดเจนในการรับรู้ของ
ตลาดเป้าหมายว่าต าแหน่งของตราสินคา้นั้นคืออะไร ทั้งน้ีเพราะผลิตภณัฑ์จะเหมือนกนัทุกตราสินคา้หาก
ไม่มีการก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ ยกตวัอยา่งเช่น แชมพู หากแชมพูไนเซอรัลวางต าแหน่งตราสินคา้วา่เป็น
แชมพูยาขจดัรังแคอนัเกิดจากเช้ือรา ก็จะท าให้ไนเซอรัลแตกต่างจากแชมพูขจดัรังแคในตลาดทั่วไป 
เช่นเดียวกบัสินคา้ท่ีวางตลาดใหม่ ๆ ก็ตอ้งก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ให้ชดัเจนในตลาด เช่น เฮอร์ซียว์าง
ต าแหน่งตราสินคา้เป็นช็อกโกแลตระดบัคุณภาพ เฮฟตา้วางต าแหน่งตราสินคา้เป็นผูผ้ลิตและติดตั้งระบบ
บานประตูและหนา้ต่างระบบมาตรฐานจากเยอรมนั ฮิตาชิวางต าแหน่งตราสินคา้เป็นสินคา้ท่ีมีความทนทาน
และความน่าเช่ือถือ น ้ าส้มกรีนสปอตวางต าแหน่งตราสินคา้เป็นน ้ าส้มไม่อดัลมชนิดแรกของไทย น ้ าผลไม้
ทรอปิคานาวางต าแหน่งตราสินคา้เป็นน ้ าผลไมร้ะดบัเพียวพรีเมียม ยูนีฟกรีนทีวางต าแหน่งตราสินคา้เป็นชา
เขียวเพื่อสุขภาพ เวสป้า วางต าแหน่งตราสินคา้เป็นรถมอเตอร์สคูตเตอร์ และทาโร่วางต าแหน่งตราสินคา้
เป็นผลิตภณัฑจ์ากเน้ือปลาแทท่ี้อร่อยและดีต่อสุขภาพ เป็นตน้ 

  องัลียแ์ละแจ็คเทร้าส์ (Al Ries and Jack Throut, 2546) ได้เขียนถึงต าแหน่งตราสินคา้ใน
หนังสือเร่ือง “The Positioning Battle for Your Mind” สรุปสาระส าคญัไดว้่า ต าแหน่งตราสินคา้ไม่ใช่บาง
ส่ิงบางอยา่งท่ีไดก้ระท ากบัสินคา้หน่ึง หากแต่มนัคือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไดก้ระท าลงไปในใจของลูกคา้ต่างหาก 
ฉะนั้น การวางต าแหน่งตราสินคา้ก็คือการส่ือสารถึงคุณสมบติั หรือคุณลกัษณะท่ีเด่นท่ีสุดเพียงดา้นเดียว 
(One  Best Single Idea) ของตราสินคา้ จนท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะเด่นนั้น
ไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ รถเบนซ์ท่ีส่ือสารคุณสมบติั หรือคุณลกัษณะท่ีโดดเด่นท่ีสุดเพียงดา้นเดียว นัน่ก็คือความ
หรูหรา ทั้งท่ีจริงแลว้รถเบนซ์ก็มีคุณสมบติัท่ีดีในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย อาทิ ความแข็งแรง ความทนทานของตวัรถ 
นวตักรรมและเทคโนโลยสูีง และความปลอดภยั  

 ขณะท่ีเทมโพรอล (Temporal, 2000, p. 11) ได้การกล่าวถึงต าแหน่งตราสินคา้ในแง่มุมท่ี
เพิ่มเติมจากองัลียแ์ละแจ็คเทร้าส์วา่ ต าแหน่งตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบของตราสินคา้ท่ีท าหน้าท่ีสะทอ้น
สาระส าคญัเชิงกลยุทธ์ของตราสินค้านั้นซ่ึงถือว่ามีความส าคญัสูงสุด และแม้ต าแหน่งตราสินค้าจะถูก
ก าหนดข้ึนมาโดยธุรกิจหรือเจ้าของตราสินค้านั้ น แต่ความส าคัญมิได้อยู่ท่ีการก าหนดต าแหน่งของ          
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ตราสินคา้ หากอยูท่ี่ความคิดและความรู้สึกของผูบ้ริโภควา่ พวกเขามีความเห็นตรงกบัเจา้ของตราสินคา้ท่ีได้
ก าหนดไวห้รือไมต่่างหาก นอกเหนือจากนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งรู้สึกไปพร้อม ๆ กนัวา่ต าแหน่งตราสินคา้ดงักล่าว 
มีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างและโดดเด่นกวา่คู่แข่งขนัในตลาดอยา่งไร เช่นเดียวกบัคอทเลอร์และเคลเลอร์ท่ีเห็น
วา่ ต าแหน่งตราสินคา้เป็นการออกแบบขอ้เสนอและภาพพจน์ท่ีแตกต่าง โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้ตราสินคา้
นั้นเขา้ไปสู่จิตใจของกลุ่มตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั ตลาดจนกลุ่มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ย    

 แคฟเฟอร์เรอร์ (Kapferer, 2007, p. 175) ให้ความเห็นเพิ่มเติมวา่การวางต าแหน่งตราสินคา้
ตอ้งเนน้ย  ้าในการสร้างบุคลิกลกัษณะของตราสินคา้ท่ีแตกต่างไปจากตลาด ซ่ึงมนัจะช่วยแยกความแตกต่าง 
ระหวา่งตราสินคา้ของธุรกิจให้ต่างไปจากคู่แข่งขนัในตลาดและสามารถสร้างความดึงดูดใจต่อสาธารณชน
ได้ โดยความหมายดังกล่าวมาจากกระบวนการในการวิเคราะห์บนฐานของค าถาม 4 ประการคือ (1)          
ตราสินคา้นั้นให้ประโยชน์อะไรกบัลูกคา้หรือตราสินค้านั้นให้ค  าสัญญาของตราสินคา้อย่างไรแก่ลูกค้า 
(Brand Promise) เช่น บอด้ีชอปเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (2) ตราสินคา้นั้นสร้างมาเพื่อใครหรือกลุ่มลูกคา้ของ
ตราสินค้านั้ นเป็นใคร เช่น สแนปเปิล (Snapple) เป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับผูใ้หญ่ และแทงโก (Tango) เป็น
เคร่ืองด่ืมส าหรับวยัรุ่น (3) เหตุผลท่ีท าให้เช่ือหรือขอ้เท็จจริงอะไรท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเช่ือในตราสินคา้นั้น และ 
(4) ตราสินคา้นั้นจะแข่งขนักบัคู่แข่งขนัรายส าคญัรายใดในตลาดบา้ง เช่น เบียร์น าเขา้ราคาแพงอาจตอ้ง
แข่งขนักบัผูผ้ลิตสินคา้ประเภทวิสก้ี จิน และวอดกา้ เป็นตน้ และต าแหน่งของตราสินคา้มกัถูกพฒันามาจาก
เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัไปตามกาลเวลา ตามสถานการณ์การแข่งขนัของแต่ละ
ยคุสมยั หรือตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ก็ได ้ 

 ด้านบาร์ไวส์ (Barwise, 2556, หน้า 123)  มีมุมองว่าการวางต าแหน่งของตราสินค้าเป็น
ความพยายามในการจดัการความรู้ท่ีลูกคา้เป้าหมายมีต่อผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวก็คือการสร้างความ
แตกต่างให้แก่ผลิตภณัฑ์ โดยมีเป้าหมายของการวางต าแหน่งตราสินค้าก็คือการกล่าวถึงคุณสมบติั 1-2 
ประการท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์มีความโดดเด่นข้ึนในใจของลูกค้า โดยผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนหลังวาง
ต าแหน่งนั้นก็คือขอ้ความท่ีสามารถส่ือออกไปติดอยู่ในใจลูกคา้ เช่น ดีต่อสุขภาพ ใช้ไดน้านทนทาน เป็น
เยีย่ม บรรเทาอาการปวดไดอ้ยา่งฉบัพลนั หรือบริการท่ีวางใจได ้เป็นตน้ 

 ดงันั้นจึงสามารถสรุปถึงแนวคิดของการวางต าแหน่งตราสินคา้ไดว้า่ การก าหนดต าแหน่ง
ของตราสินคา้ท่ีชดัเจนใหเ้ขา้ไปสู่จิตใจ และการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมาย จะท าให้พวกเขาสามารถจดจ า
ตราสินคา้นั้นไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งการจดจ าในคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย เช่น ความคงทน ใช้งานง่าย และ
ความประหยดั และคุณค่าดา้นจิตใจหรืออารมณ์ เช่น ความมีระดบั ความภาคภูมิใจ และความเช่ือมัน่ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ธุรกิจตอ้งสามารถส่ือสารคุณค่าของตราสินคา้ หรือแก่นแทข้องตราสินคา้ให้ลูกคา้จดจ า โดยใช้
ร่วมกบัแผนท่ีแห่งการรับรู้เพื่อเป็นแนวทางแสดงให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงต าแหน่งของตราสินคา้เหล่านั้น เช่น    
อิชิตนัท่ีวางต าแหน่งตราสินคา้เป็นชาเขียว ออร์แกนิค กรีนที 100% ส่วนโออิชิวางต าแหน่งตราสินคา้ไปท่ี  
ชาเขียวแท ้ตน้ต าหรับญ่ีปุ่น เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์วางต าแหน่งตราสินคา้เป็นเฟอร์นิเจอร์ส าหรับครอบครัวคน
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ในเมืองรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการนวตักรรมใหม่ทางดา้นสินคา้ และช่ืนชอบความสวยงามในรูปแบบ พรูเด็นเชียล
วางต าแหน่งตราสินคา้เป็นธุรกิจชั้นน าในการให้บริการดา้นการเงินในระดบันานาชาติ เพียวริคุวางต าแหน่ง
ตราสินคา้เป็นชาท่ีชงจากชาขาวธรรมชาติ เปาโล วางต าแหน่งตราสินคา้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก
ของไทยท่ีให้บริการทาง  การแพทย์แบบครบวงจร  เช่นเดียวกับโอลิมปัสกับต าแหน่งตราสินค้าเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีถ่ายภาพ โอโมกบัความเป็นผงซักฟอกผา้ขาวท่ีคืนความหมองเก่าของเน้ือผา้ให้
กลบัมาขาวเหมือนใหม่  แกสบ้ีกบัต าแหน่งตราสินคา้ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑ์เวชส าอางส าหรับผูช้าย
โดยเฉพาะ เอปสันกบัต าแหน่งตราสินคา้โฟโต ้พร๊ินเตอร์ และบี-ควิก วางต าแหน่งตราสินคา้เป็นบริษทัดูแล
รักษารถยนตด์ว้ยบริการครบวงจร ในราคาประหยดัและเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกศูนยบ์ริการ เป็นตน้ 

 ปัจจัยส าคัญในการก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ 

 กิตติ สิริพลัลภ ( 2558) กล่าวถึงปัจจยัส าคญัในการก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ไว ้4 ปัจจยั 
สามารถสรุปถึงความเช่ือมโยงและความเก่ียวพนักนัของปัจจยัดงักล่าวได ้ดงัน้ี 

 1. ผู้บริโภค การวางต าแหน่งให้กบัตราสินคา้ ตอ้งหาวิธีการให้ความหมายและคุณลกัษณะ
พิเศษบางอยา่งของสินคา้ให้เขา้ไปนัง่ในจิตใจของลูกคา้ จนสามารถครองใจมิให้พวกเขาใส่ใจกบัสินคา้อ่ืน 
ฉะนั้นต าแหน่งตราสินคา้ท่ีดีจึงตอ้งให้ความใส่ใจกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย และตอ้งมีข้อมูลท่ีส าคญัและ
เพียงพอต่อการน ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนดต าแหน่งตราสินคา้นั้น อาทิ ขอ้มูลดา้นอายุ อาชีพ รายได ้
ระดับการศึกษา ทัศนคติ ความคิดเห็น รสนิยมตลอดจนวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค เป็นต้น ซ่ึงหากมีข้อมูล
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีครบถว้นและลึกซ้ึงแลว้ ก็จะท าให้ ทราบวา่การก าหนดต าแหน่งตราสินคา้แบบใด จึง
จะเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น เช่น ถ้าผูบ้ริโภคเป็นผูใ้ส่ใจในสุขภาพ ต าแหน่งของตราสินคา้ท่ี
สามารถตอบสนองความมีสุขภาพดี ก็น่าจะสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคมากกวา่ความมีรสนิยม 

 2. สินค้า คุณสมบัติ  และคุณประโยชน์ของสินค้า เน่ืองจากสินค้า คุณสมบัติ  และ
คุณประโยชน์ของสินคา้เป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการวเิคราะห์และน ามาเป็นขอ้มูลส าคญัในการก าหนดต าแหน่ง
ตราสินคา้ ทั้งน้ีธุรกิจหรือเจา้ของตราสินคา้จะตอ้งระบุถึงคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของสินคา้ออกมาใหม้ากท่ีสุด 
จากนั้นจึงน ามาจดักลุ่ม ดงัน้ี 

 2.1 ส่วนที่เป็นประโยชน์พื้นฐานของตัวสินค้า (Standard Benefit) เป็นประโยชน์ของ
สินค้าเบ้ืองต้นท่ีสินค้าชนิดเดียวกันจะต้องมีเหมือนกัน หรือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของสินค้านั้ น เช่น 
ประโยชน์พื้นฐานของเคร่ืองปรับอากาศทัว่ไปคือความเย็น ประโยชน์พื้นฐานของนาฬิกาคือบอกเวลา
ประโยชน์พื้นฐานของผงซกัฟอกคือขจดัคราบสกปรกบนเน้ือผา้ เป็นตน้ 
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 2.2 ส่วนที่เป็นคุณประโยชน์พิเศษของตัวสินค้า (Extra Benefit) เป็นประโยชน์ท่ี
เพิ่มเติมจากประโยชน์พื้นฐานของตวัสินคา้ ท าให้สินคา้นั้นดูมีความแตกต่างในการรับรู้และสร้างการจดจ า
ในการความโดดเด่นของสินคา้นั้นจากคู่แข่งขนัในตลาดไดดี้ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถน ามาสร้างเป็นจุดขาย
ให้กบัสินคา้หรือบริการนั้นไดอี้กดว้ย  เช่น สบู่ลกัส์มีคุณประโยชน์พิเศษของสินคา้ คือเป็นสบู่ถนอมผิวท่ี
เข้มข้นด้วยฟองครีมละเอียดอ่อน กล่ินหอม ติดผิวนานโพรเทคส์เป็นสบู่เพื่อสุขภาพผิวท่ีสามารถขจดั
แบคทีเรียและเพิ่มสารป้องกนัการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไดน้านตลอดวนั เซฟการ์ดเป็นสบู่ปกป้องผิว
จากเช้ือแบคทีเรียอยา่งไดผ้ลทั้งวนั ฮาร์โมน่ีเป็นสบู่ท่ีสามารถยบัย ั้งแบคทีเรียไดถึ้ง 99 % ปกป้องผิวไดน้าน
ตลอด 24 ชั่วโมง และโชกุบุสซึเป็นสบู่เหลวท่ีมีกล่ินหอมสกัดจากธรรมชาติหรือเคร่ืองปรับอากาศท่ี
นอกจากจะให้ความเยน็แลว้ ยงัสามามารถดกัไรฝุ่ นในอากาศได้ดว้ย  หรือยาสีฟันดอกบวัคู่ท่ีเสนอคุณค่า
ของความเป็นยาสีฟันสมุนไพรไทยกว่า 10 ชนิด ซ่ึงกลายเป็นคุณประโยชน์พิเศษของตวัสินคา้ท่ีกลายเป็น
เอกลกัษณ์และช่วยในการตอกย  ้าถึงคุณภาพของยาสีฟันไปในตวั 

 2.3 ส่วนที่เป็นคุณประโยชน์เสริมของสินค้า (Fringe Benefit) เป็นคุณสมบัติท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งมีในสินคา้หรือบริการนั้นก็ได้ แต่หากมีคุณประโยชน์ในสินคา้หรือบริการนั้นแลว้ ก็จะท าให้
สินคา้หรือบริการนั้นดูดี มีความแตกต่างในสายตาของผูบ้ริโภคมากข้ึน เช่น ร้านหมูกระทะท่ีจดัให้มี สนาม
เด็กเล่นหรือของเล่นให้แก่เด็ก ซ่ึงโดยความจริงแล้วถึงไม่มีคุณประโยชน์เสริมส่วนน้ี ก็จะไม่ท าให้
บรรยากาศการรับประทานอาหาร หรือรสชาติของอาหารด้อยคุณภาพลงแต่อย่างใด หากแต่จะสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีถึงความใส่ใจของร้านท่ีมีต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีมีบุตรมาดว้ย เป็นตน้ 

 3. คู่แข่งขัน เม่ือไดศึ้กษาพฤติกรรมของลูกคา้ ศึกษาสินคา้ คุณสมบติั และประโยชน์ของ
สินคา้อยา่งลึกซ้ึง และน ามาก าหนดเป็นต าแหน่งของตราสินคา้นั้นแลว้ ธุรกิจจ าเป็นตอ้งประเมินคู่แข่งขนัใน
ตลาดวา่ ต าแหน่งตราสินคา้นั้นมีใครครอบครองจุดจดจ านั้นในตลาดหรือไม่ และต าแหน่งตราสินคา้นั้นมี
ความแข็งแกร่งเพียงใด เช่น หากจะก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ไปท่ีความเป็นน ้ าผลไมแ้ท ้100%  ก็จะพบวา่
ทิปโกไ้ดค้รองต าแหน่งน้ีในตลาดอยูต่ลาด หรือต าแหน่งของความเป็นน ้าผกัผลไมร้วมแท ้100 % ก็จะพบวา่
ยูนีฟครองต าแหน่งน้ีในตลาดอยู่ เช่นเดียวกบัการก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ของชาเขียว ซ่ึงอิชิตนัได้วาง
ต าแหน่งตราสินคา้วา่เป็นชาเขียวออร์แกนิค กรีนที 100% และโออิชิ คือชาเขียวแทต้น้ต าหรับญ่ีปุ่น ซ่ึงหาก
จะเขา้ไปแยง่ชิงต าแหน่งทางการตลาดดงักล่าว ก็ตอ้งใชท้รัพยากรและงบประมาณจ านวนมาก แต่ทั้งน้ีก็ใช่
ว่าจะสามารถแย่งชิงต าแหน่งทางการตลาดจากคู่แข่งขนัท่ีมีต าแหน่งตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งมาได้โดยง่าย 
เพราะการแข่งขนัดงักล่าวเป็นการแข่งขนัเพื่อแย่งชิงพื้นท่ีในการรับรู้ในจิตใจของผูบ้ริโภค มิใช่การแยง่ชิง
จ านวนลูกค้าเหมือนท่ีผ่านมา ดังนั้ นจากกรณีข้างต้น ธุรกิจอาจจะกลับมาทบทวนถึงคุณสมบัติและ
ประโยชน์ของสินค้าทั้ งน้ีเพื่อก าหนดต าแหน่งตราสินค้าใหม่ เช่น การก าหนดต าแหน่งตราสินค้าของ
เคร่ืองด่ืม ธุรกิจอาจก าหนดไดห้ลายแบบ อาทิ เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เคร่ืองด่ืมท่ีใหพ้ลงังาน เคร่ืองด่ืมส าหรับ        
ผูพ้กัฟ้ืน เคร่ืองด่ืมแกก้ระหาย เคร่ืองด่ืมแกอ่้อนเพลีย หรือเคร่ืองด่ืมส าหรับคนเสียเหง่ือ เป็นตน้  
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 4. ภูมิหลังบริษัท กรณีท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนสินค้า บริการ 
หรือภาพลกัษณ์ของธุรกิจ เป็นท่ีประจกัษใ์นสายตาของผูบ้ริโภคและสาธารณชนทัว่ไป ต าแหน่ง  ตราสินคา้
ท่ีก าหนดจะตอ้งสอดรับหรือไม่ขดัแยง้กบัภาพลกัษณ์และระดบัการรับรู้ในคุณภาพสินคา้ของผูบ้ริโภคดว้ย 
เช่นหากบริษทัในเครือปูนซิเมนต์ไทย จะเลือกก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ของปูนซีเมนตต์ราเสือพลสัใหม่
ไปท่ี “ราคาถูก” อาจะไม่เหมาะสมกบัคุณภาพและภาพลกัษณ์ของสินคา้และภาพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งน้ี
เพราะผูบ้ริโภครับรู้ในใจวา่ ปูนซีเมนตต์ราเสือเป็นปูนท่ีมีคุณภาพมิใช่ปูนราคาถูก หรือการท าการตลาดของ
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี ท่ีไม่ลดระดบัราคาของเบียร์สิงห์ ซ่ึงเป็นเบียร์ในกลุ่มตลาดระดับกลางเพื่อไป
แข่งขนักบัตลาดเบียร์นกลุ่มล่าง เพราะบริษทัตระหนกัถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริษทัอีกทั้งยงัใส่ใจต่อ
ความรู้สึกของกลุ่มผูบ้ริโภคเบียร์สิงห์ ท่ีตอ้งการรสนิยมของการด่ืมเบียร์ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในตลาด ซ่ึงหาก
ก าหนดต าแหน่งการแข่งขนัไปท่ีราคาถูก ก็จะท าใหเ้สียตลาดกลุ่มหลกัน้ีไป   
 

ทฤษฏแีละแนวคดิกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

  ส่วนประสมทางการตลาด การตลาด (Marketing Mix Strategy) หมายถึง การประสมท่ีเขา้กนั
ไดอ้ย่างดี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
ดงันั้น กลยทุธ์ส่วนประสมทาง ประกอบไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
 (1)  กลยทุธ์ส่วนผสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) ส่วนประสมผลิตภณัฑเ์ป็นประเภทและจ านวน
รายการของสินคา้และบริการทั้งหมดท่ีกิจการน าเสนอต่อตลาด ภายใตค้วามสามารถในการผลิตสินคา้และ
บริการ ไปตอบสนองต่อความตอ้งการของส่วนตลาดท่ีกิจการไดเ้ลือกไว ้ 
 (2)  กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) แมจ้ะมีวิธีการตั้งราคาสินคา้ไดห้ลายวิธี แต่ในการจ าหน่าย
สินคา้จริงในตลาด อาจจะไม่จ  าหน่ายสินคา้ตามราคาท่ีค านวณไวก้็ได ้ทั้งน้ีเพราะกิจการ ยงัมีกลยุทธ์ราคา
ต่าง ๆ ส าหรับใชใ้นการแข่งขนั และการแยง่ชิงลูกคา้ท่ีมีอ านาจซ้ือท่ีจ ากดั  
 (3)  กลยุทธ์ช่องทาง การจดัจ าหน่าย (Place Strategy) ในการจดัจ าหน่ายสินคา้จะเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจว่า กิจการจะใช้ระดบัของช่องการจดัจ าหน่ายอย่างไร ซ่ึงระดบัของช่องทางการจดัจ าหน่าย
หมายถึง จ านวนของคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ี หรือท ากิจกรรมเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้น ทั้งน้ีเพื่อให้ผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้น สามารถเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไป
ยงัตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
 (4)  ก ารประชาสั มพัน ธ์และการให้ ข่ าว  (Public Relation) คุณ ลักษณะเด่นของการ
ประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าวท่ีแตกต่างจากเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ อาทิ การน าเสนอเป็นข่าว ใน
ลกัษณะบทความ สารคดี เกล็ดความรู้ ซ่ึงจะมีประโยชน์เม่ือผนวกใช้กบัส่วนประสมการตลาดอ่ืนๆ โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ท่ีส าคญั คือ การเผยแพร่ข่าวสาร ซ่ึงเป็นการเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ 
เก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั ผ่านส่ือมวลชนต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
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ข่าวสารนั้น ฉะนั้นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริมยอด
จ าหน่ายสินคา้ใหสู้งข้ึน  
   
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 วรีะศกัด์ิ  เครือเทพ (2550, หนา้ ข-ค) ไดศึ้กษาถึงแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจชุมชนมีความอยูร่อดและย ัง่ยืน โดยใชป้ระสบการณ์ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีไดมี้การ
ด าเนินการและไดรั้บผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตวัอยา่งกรณีท่ีสอง เป็นการศึกษาถึงการด าเนินธุรกิจชุมชน
ทอผา้ อบต. พระเหลา จงัหวดัอ านาจเจริญ โดยต าบลพระเหลา จงัหวดัอ านาจเจริญเป็นชุมชนขนาด เล็ก มี
ประชากรราว 6,200 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในชุมชนพระเหลานั้น ประชาชน
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดรายได้ท่ีแน่นอน เน่ืองจากความผนัผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร 
ในช่วงนอกฤดูกาลการเพาะปลูก ประชาชนประสบปัญหาการวา่งงาน คณะผูบ้ริหารของอบต. พระเหลาจึง
ตอ้งการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน เพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพไดต้ามควร ในตน้ปี 2545 คณะ
ผูบ้ริหารของอบต. พระเหลาได้ส่งเสริมให้มีการจดัตั้ งเครือข่ายของกลุ่มทอผา้ โดยการรวมตวักันของ
สมาชิกเพื่อทอผา้ไหม ผา้ฝ้าย และแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากผา้ทอต่างๆ และมีการแบ่งงานกันท าใน
เครือข่าย โดยมีการคดัเลือกจากตวัแทนของหมู่บา้นต่างๆ เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปของกลุ่ม และจดัท า
แผนการผลิต การจดัจ าหน่าย แหล่งเงินทุนในการด าเนินงานของกลุ่มท่ีมาจาก 2 ส่วนหลกั คือ การระดมทุน
จากสมาชิกกลุ่มเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน และเงินสนบัสนุนจากอบต. พระเหลา เพื่อใช้
ในการจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ นอกจากน้ี อบต. พระเหลายงัจดัอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มทอผา้
เก่ียวกับการออกแบบและการทอผา้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด ส่วนการแบ่งปันผลก าไรจะ
ด าเนินการรวมในของกลุ่มทอผา้ และจดัสรรผลก าไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของสมาชิก ซ่ึงการด าเนินงาน
ในลกัษณะเครือข่ายการทอผา้เช่นน้ี ช่วยให้กลุ่มเกิดความเขม้แข็งข้ึน มีการแบ่งงานกนัท าในหมู่บา้นต่าง ๆ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดความซ ้ าซ้อนและความยุง่ยากในการบริหารจดัการ สมาชิกกลุ่มมี
ความช านาญเพาะดา้นมากข้ึน ช่วยลดปัญหาการแข่งกนัผลิตและการขายตดัราคากนัเอง และช่วยให้กลุ่มมี
อ านาจต่อรองราคามากข้ึน  มีขีดความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑ์ได้หลากหลายมากข้ึน นอกจากน้ี      
การระดมทุนและการแบ่งปันผลก าไรรวมในนามของกลุ่มช่วยให้ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้มีรายได้
เพิ่มมากข้ึน และมีความตั้งใจในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากเห็นผลลพัธ์รูปธรรมจากการลงทุนของตนเอง 
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 สกาวเดือน  เช้ือสีดา และนิรัช  สุดสังข์ (2560)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาแผนกลยุทธ์     
การสร้างแบรนด์สินคา้แฟชัน่ ผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของจงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1) เพื่อพฒันาสินคา้แฟชัน่จาก ผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  2) เพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ใน
การสร้างแบรนด์สินคา้แฟชัน่ ผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 3) เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์ใน
การสร้างแบรนด์สินคาแฟชัน่ ผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 3.1) ประเมินความพึงพอใจใน
ผลงานการออกแบบสินคา้ แฟชัน่ 3.2) ประเมินโครงการ / กิจกรรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 8 ท่านและกลุ่มตวัอยา่ง
จากการประเมินออนไลน์ จ  านวน 378 คน และ การแจกแบบประเมินตามห้างสรรพสินค้าในจงัหวดั
เชียงราย จ านวน 217 คน รวมเป็นกลุ่มอยา่งทั้งหมด จ านวน 595 คน ผลการวิจยัพบว่า 1. การพฒันาสินคา้
แฟชัน่จาก ผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายโดยไดแ้นวคิด (Concept) คือ การพลิกฟ้ืนวฒันธรรม 
น ามาผสมผสานกบัความน าสมยัเพื่อรักษาวฒันธรรมไวใ้ห้ย ัง่ยืน (Revival of Culture) โดยโครงร่างชุดมี 
รูปแบบเรียบง่าย (Minimal style) ใช้โทนสีท่ีให้ความรู้สึกเรียบง่าย นุ่มนวล ดูหรูหราในขณะเดียวกนัคือ
สีเบจและสีขาว ท าการออกแบบทั้งหมด 5 ช้ิน ประกอบดว้ย ชุดเดรสสั้ น 1 ตวั เส้ือ 1 ตวั กระโปรง 1 ตวั 
กางเกง 1 ตวั และเส้ือสูท 1 ตวั โดยแต่ละ ชุดสามารถน ามาประยุกต์การใส่ด้วยกนัได้ 2. การพฒันาแผน     
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินคา้แฟชัน่ ผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ประกอบไปดว้ยกลยทุธ์
ท่ี 1 : การสร้างแบรนด์กลยุทธ์ท่ี 2 : การพฒันาผลิตภณัฑ์กลยุทธ์ท่ี 3 : การเพิ่มช่อง ทางการจดัจ าหน่าย      
กลยทุธ์ท่ี 4 : การส่งเสริมการการตลาด กลยุทธ์ท่ี 5: การก าหนดเป้าหมายเพื่อความเป็นผูน้ าในดา้นต่างๆ ใน
อนาคต 3. การประเมินแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย พบวา่การประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเคร่ืองแต่งกายผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย จากกลุ่มตวัอยา่งทางออนไลน์มีค่าเฉล่ียในทุกดา้นเท่ากบั 4.34 (SD.60) อยูใ่นระดบัความพึง
พอใจมากและจากการแจกแบบสอบถามตาม ห้างสรรพสินคา้ในจงัหวดัเชียงราย พบวา่มีค่าเฉล่ียในทุกดา้น
เท่ากบั 4.33 (SD.20) อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากโดย และจากการประเมินแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
สินคา้แฟชัน่ผา้ทอไทล้ือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 8 ท่านมี ความเห็นโดยรวมวา่
โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มาก  ท่ีมา (วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560) 

ชมจันทร์  ดาวเดือน (2558) ไดว้จิยัเร่ืองการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์กระเป๋าจากผา้ทอโบราณ
บา้นผาทัง่ จงัหวดัอุทยัธานี โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาลวดลายผา้ทอโบราณ ของศูนยผ์า้ทอลายโบราณ
บา้นผาทัง่ จงัหวดั อุทยัธานี น ามาใช้เป็นขอ้มูลในการออกแบบผลิตภณัฑ์กระเป๋าสตรี 2) เพื่อพฒันาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีให้มี รูปแบบทันสมัย โดยใช้ลวดลายผ้าทอโบราณบ้านผาทั่งเป็น
องคป์ระกอบในการออกแบบ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑท่ี์มีต่อรูปแบบผลิตภณัฑ์
และลวดลายผลิตภณัฑ์กระเป๋าสตรีจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัออกแบบ ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้
สนใจผลิตภณัฑ์รวมจ านวน 209 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติ
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ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาและ
ออกแบบผลิตภณัฑ์กระเป๋าสตรีจากผา้ทอโบราณบา้นผาทัง่ จงัหวดัอุทยัธานีทั้ง 5 ประเภท ประกอบดว้ย 3 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การศึกษาลวดลายผา้ทอโบราณ ของศูนยผ์า้ทอลายโบราณบา้นผาทัง่ จงัหวดั อุทยัธานี 
จากการส ารวจและสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการและผูจ้ดัจ  าหน่าย พบวา่ ลายผา้ทอโบราณท่ีนิยมน ามาผลิต
จ าหน่าย ตามทอ้งตลาด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลายสัตวห์รือ "นกัษตัร 12 ชนิด" และลวดลาย
ของผา้ทอลายโบราณอิงกบั วถีิชีวิตของคนลาวคร่ัง ไดแ้ก่ ลายพญานาคลอยน ้ า ลายพญานาคลอ้มเพชร ลาย
ช่อฟ้า (ห่อฟ้า) ฯลฯ เป็นตน้ ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์กระเป๋าสตรีทั้ง 5 ประเภท ท่ีใช้
วสัดุแตกต่างกนั คือ กระเป๋าโนต้บุ๊ค (วสัดุท่ีใชผ้ลิตจากการทอลายผา้) พบวา่ รูปแบบท่ี 1 มีความเหมาะสม
มากท่ีสุด ร้อยละ 66.70 กระเป๋าเก็บเอกสาร (วสัดุท่ีใชผ้ลิตจากการ พิมพล์วดลายลงบนหนงั) พบวา่ รูปแบบ
ท่ี 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ร้อยละ 66.70 กระเป๋าถือสตรี (วสัดุท่ีใช้ผลิตจาก  การทอลายผา้) พบว่า 
รูปแบบท่ี 3 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ร้อยละ 66.70 กระเป๋าเคร่ืองส าอาง (วสัดุท่ีใช้ผลิตจากการ ทอ
ลวดลายโบราณ) พบวา่ รูปแบบท่ี 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ร้อยละ 44.40 และกระเป๋าเดินทาง (วสัดุท่ีใช้
ผลิต จากการทอลวดลายโบราณ) พบวา่ รูปแบบท่ี 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ร้อยละ 55.60 และส่วนท่ี 3 
การวิเคราะห์ความ พึงพอใจของผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อรูปแบบและลวดลายผลิตภณัฑ์กระเป๋าสตรีไดแ้ก่ 
ดา้นโครงสร้างผลิตภณัฑ์กระเป๋าสตรี พบว่า กลุ่มผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋า
เดินทาง ( x =4.23) ดา้นวสัดุท่ีใช้ท าผลิตภณัฑ์กระเป๋าสตรี พบวา่ กลุ่มผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร ( x =4.11) ดา้นความสวยงาม (Aesthetic) พบว่า กลุ่มผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเคร่ืองส าอาง (x =4.05) ด้านการใช้สี  (Color) พบว่า กลุ่ม ผู ้ท่ีสนใจ
ผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร (x =4.12) ดา้นประโยชน์ใชส้อย (Functions) พบวา่ 
กลุ่มผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าถือสตรี  x =4.10) ดา้นการดูแลและบ ารุงรักษา 
(Care and Maintenance) พบวา่ กลุ่มผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าถือสตรี (x =4.04) 
และด้านลวดลาย (Pattern) พบว่า กลุ่มผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร     
(x =4.10) (ท่ีมา วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-
มิถุนายน2558) 

 กันญกานต์    เมืองสนธ์ิ และดลฤทัย     โกวรรธนะกุล (2557) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาการ
ตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองท่ีจดัจ าหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวนัออก-ตะวนัตก บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองท่ีจดัจ าหน่ายภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – 
ตะวนัตก และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองท่ีจดัจ าหน่ายภายใน
ศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สถานการณ์ของศูนยก์ารคา้ชุมชนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
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ตะวนัออก – ตะวนัตก ผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมืองภายในศูนย์การค้าชุมชนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวนัออก – ตะวนัตก และการพฒันาการตลาด วิธีด าเนินการวจิยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัย 2 ลักษณะ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม               
ในการศึกษาพบว่า มีผูป้ระกอบการจ านวนหน่ึงน าผา้ทอพื้นเมืองมาแปรรูปเป็นสินคา้ของท่ีระลึกเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้ผา้ทอพื้นเมือง แต่ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ยงัมีน้อยอยู่ จึงตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย โดยการพฒันา
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ให้ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ทนัสมยั แต่ยงัคงความดั้งเดิม
เป็นเอกลกัษณ์ของผา้ทอพื้นเมือง เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และเห็นถึงความส าคญัของ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมือง จนเกิดการอนุรักษผ์า้ทอพื้นเมืองอนัเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีสืบทอดต่อกนัมามี
ความส าคัญทางวฒันธรรมของภูมิประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ 

 จุรีวรรณ  จนัพลา และคณะ (2559) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ผา้ทอไทยทรงด า
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค ์การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ผา้ทอไทย
ทรงด าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการสร้าง เอกลกัษณ์และการส่ือความหมายของลวดลายผา้ไทย
ทรงด าในอ าเภอบางเลนและอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 2) ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ผา้ทอไทยทรงด า 3) พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์จากผา้ทอไทยทรงด าตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 4) ทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์จากผา้ทอไทยทรงด าท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ (1) กลุ่มชาวไทยทรงด าในต าบลไผหู่ชา้ง อ าเภอบางเลน และต าบลดอนข่อย 
อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม (2) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในการศึกษา ความตอ้งการชนิดของผลิตภณัฑ์
ผา้ทอไทยทรงด า จ  านวน 150 คน (3) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในการทดสอบ ผลิตภณัฑ์ใหม่ (Product Testing) 
จ านวน 100 คน และ (4) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ผา้ทอ จ านวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจยัพบว่า 1. ผา้ทอและเคร่ืองแต่งกายของชาว
ไทยทรงด าถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงด าท่ีมีเอกลกัษณ์ในการใช้ผา้สีด าในการนุ่ง
ห่มทั้งในชีวิตประจ าวนัและในการประกอบพิธีกรรม จนเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชาวไทยทรงด า โดย
ชาวไทยทรงด านิยมใชผ้า้พื้นสีด าทอข้ึนอยา่งง่ายๆ มีสีสันและลวดลายบา้ง ซ่ึงจากการศึกษาลวดลายผา้ไทย
ทรงด าพบวา่ลวดลายต่างๆ สามารถแบ่งได ้3 ประเภทคือ ลายพืช ลายสัตว ์และ ลายผสมอ่ืนๆ ในส่วนของ
การส่ือความหมายในการใช้สีในการทอผา้และประดบัตกแต่งของชาวไทยทรงด า แต่ละสีมีความหมาย
แตกต่างกนั โดยเฉพาะสีครามเขม้หรือสีด า ซ่ึงเป็นสีหลักของผืนผา้และการใช้งานของชาวไทยทรงด า     
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โดยส่ือความหมายว่าเกิดจากการเก็บกดท่ีต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นชนกลุ่มน้อย            
ในประเทศไทย 2. การศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑผ์า้ทอไทยทรงด า พบวา่   
ในการ ออกแบบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จากผา้ทอไทยทรงด านั้น อนัดบัแรกผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงหลกัการ
ออกแบบ โดยทัว่ไปท่ีส าคญัคือ ประโยชน์ใชส้อย อีกส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีนกัออกแบบจะตอ้งค านึงถึง
คือ การคง เอกลกัษณ์และการส่ือความหมายของลวดลายและสีสันต่างๆ ตามความเช่ือของชาวไทยทรงด า 
เน่ืองจากลายผา้ ไทยทรงด ามีลายต่างๆ ไม่มาก และมีการใชสี้สันท่ีจ ากดั การออกแบบผลิตภณัฑ์จากผา้ทอ
ไทยทรงด าจึงตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเร่ืองของการคงเอกลกัษณ์ของชาวไทยทรงด า
และความแตกต่างของวฒันธรรมความเช่ือของแต่ละพื้นท่ีๆ มีความแตกต่างกนั 3. คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอไทยทรงด า 4 ชนิดดงัน้ี1) หมอนอิง 2) กล่องกระดาษทิชชู 3) กระเป๋าสตรี 
และ 4) เส้ือผา้ ตามผลการศึกษาความตอ้งการผลิตภณัฑผ์า้ทอไทยทรงด าของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน 5 พื้นท่ี 
ซ่ึงพบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความต้องการผลิตภณัฑ์จากผา้ทอไทยทรงด า สูงสุด 1 ล าดับแรก ได้แก่        
(1) หมอนอิง (2) กล่องกระดาษ ทิชชู (3) กระเป๋าสตรี (4) เส้ือ และ (5) กางเกง ใน ส่วนของระดบัราคาของ
ผลิตภัณฑ์ผา้ทอไทยทรงด าท่ีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการมากท่ีสุดคือ 201-300 บาท ต่อช้ิน 4. ผลการ
ทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ์จากผา้ทอไทยทรงด าท่ีไดพ้ฒันาข้ึนโดยศึกษาการรับรู้เอกลกัษณ์ และการรับรู้
ความหมายของผู ้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และการตรวจสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงด า             
โดยผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี1) หมอนอิง ไดแ้ก่ แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2  2) กล่องกระดาษทิชชูไดแ้ก่ แบบท่ี 1 แบบท่ี 3 
และแบบท่ี 4  3) กระเป๋าสตรี ไดแ้ก่ แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 

 อรุณวรรณ ตั้ งจันทร, เกษร ธิตะจารี, และ นิรัช สุดสังข์ (2556) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอจากผา้ปักชาวเขาเผ่ามง้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ น้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์
เคหะส่ิงทอจากผา้ปักชาวเขาเผา่มง้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 2) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์
ท่ีพฒันาข้ึนภายใตเ้กณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนจาก กลุ่มผูท่ี้สนใจและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยจ าแนกตามเพศ
และระดับรายได้กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 4 ชุด         
ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างข้ึนเอง สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ Mean, Standard Deviation, Independent Samples, One- 
Way ANOVA การวิจยัและการพฒันาผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอจากผา้ปักชาวเขาเผา่มง้ จงัหวดัเพชรบูรณ์พบวา่ 
คือ ลายดอกไมจ้าก การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภค พบว่าการประเมินระดบัความพึงพอใจ จ าแนก  
ตามเพศไม่แตกต่างกนัและจ าแนกตามระดบั รายไดพ้บว่าแตกต่างกนั ในดา้นประโยชน์ใช้สอย วสัดุและ
กรรมวธีิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 เมธ์วดี   พยัฆประโคน (2561) ได้เขียนบทความเร่ืองแนวทางการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมในชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง “ศึกษาพฒันาการของลวดลายผา้
ไหมมดัหม่ีในจังหวดัสุรินทร์ เพื่อต่อยอดการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างย ัง่ยืน” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการ ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ไหมในชุมชนอยา่งย ัง่ยืน กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย หวัหน้ากลุ่มทอผา้ท่ีไดรั้บการคดัสรรค์สินคา้ หน่ึงผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบล
ระดับ 5 ดาว พ.ศ.2559 จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผา้ไหม บ้านโคกกลาง, กลุ่ม
หัตถกรรมสตรีทอผา้ไหมบา้นสวาย, กลุ่มรวมพลงัพฒันา, กลุ่มแม่บา้นสวาย, กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนทอผา้
บา้นฮ็อง, กลุ่มทอผา้พื้นบา้นชาวกูย ต.ส าโรงทาบ, กลุ่มทอผา้ไหม ต.ตากูก และกลุ่มทอผา้บา้น กระชาย    
ต. ทบัทนั และช่างทอผา้ท่ีมีประสบการณ์ทอมากกว่า 20 ปี จ  านวน 15 คน และผูคุ้ณวุฒิประเมินผลงาน       
ด้านการออกแบบ จ านวน 5 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 28 คน การด าเนินงานวิจยั มี 7 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ และพื้นท่ีศึกษา 2) การเขา้สู่พื้นท่ีศึกษา 3) การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 4) เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั 5) ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 6) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 7) การวเิคราะห์ขอ้มูล 8) การน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับ ช่างทอผา้ และแบบประเมินผล
การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิ ผลการวิจยั พบวา่ แนวทางการออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมทอมือพื้นบา้นภายในชุมชนอย่างย ัง่ยืนนั้น นักออกแบบจ าเป็นตอ้งค านึงถึงเอกลกัษณ์
เฉพาะภายในชุมชน ดังต่อไป น้ี 1) วสัดุ และ กระบวนการผลิตภายในชุมชน 2) เทคนิคความเช่ียวชาญ
เฉพาะ 3) ฝีมือแรงงาน 4) วิถีชีวิต 5) เคร่ืองมือช่าง ภายในชุมชน 6) การสร้างแบรนด์สินค้า 7) ส่ือ
สารสนเทศ และ 8) การบูรณาการผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชนกบั เส้นทางท่องเท่ียวเพราะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ช่วยผลิตภณัฑ์ชุมชนมีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและรักษาคุณค่าของทอ้งถ่ินไวไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตของผูค้นในยุคปัจจุบนั สามารถผลิตไดจ้ริงภายในชุมชน ช่วยส่งเสริม เศรษฐกิจให้ดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การกระตุน้จิตส านึกของคนในชุมชนให้ตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรม จนกระทัง่เกิดการสืบทอด
ความรู้ซ่ึงจะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน ท่ีมา (การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
“มศว วจิยั” คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 29-30 มีนาคม 2561 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ) 




