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บทคัดยอ 

แบรนดของเมืองเปรียบเสมือนกับ DNAของเมือง เนื่องจากการสรางแบรนด ก็คือ การนําเสนอเรื่องราวเบื้องลึกที่บง
บอกถึงความเปนเมืองนั้นจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งซึ่งเปนขอเท็จจริงที่สามารถระบุความแตกตางที่เมืองนั้นตางจาก
เมืองอื่น เมืองในแตละประเทศลวนมีประวัติศาสตร ความเปนมา รวมถึงภาพลักษณ (Image) ที่คนทั่วไปรับรูแตกตางกัน 
การสรางแบรนดเพื่อสื่อสารถึงความเปนเมืองจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการแบรนดที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจน และตอง
อาศัยความมีวินัยและความสม่ําเสมอในการใชอัตลักษณของแบรนดตามขอกําหนดอยางเครงครัด การกําหนดกลยุทธ        
แบรนดของเมืองมิใชความรับผิดชอบของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น แตตองการการมีสวนรวมของประชาชนตลอด 
จนองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนทุกฝายที่เกี่ยวของเปนอยางมาก เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการดําเนินงาน ตลอดจน
กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนในเมืองและตางเมืองจนกระทั่งขยายไปสูระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะสงผลดีทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมแกเมืองและประเทศในระยะยาว  

 
ABSTRACT 

City brand is like a DNA map of a city, which represents the in-depth stories of the city that passes from 
generation to generation and indicates what makes a particular city different from others. Hence, each city has a 
long history, culture and an image perceived differently by different people.  A city brand communication plan 
needs good brand management, a transparent policy, strict disciplines and consistency in the long-term use of 
brand identity.  Developing a city brand strategy should not be the task of a single organization.  Successful city 
branding needs multiple perspectives from the variety of stakeholders both the government sector and private 
sector, in order to encourage involvement and establish good relationship between the residents of the city and 
other cities.  This may escalate into the international level which may promote the long term tangible and 
intangible benefits to the city and the country as a whole. 
 
 
ความสําคัญ 

ปจจุบันคงไมมีใครปฏิเสธวาการสื่อสารแบรนดได
กลายมาเปนแนวคิดที่นักการตลาดไดจุดประกายใหกับ
ผูบริหารองคกรในการพัฒนาหรือสรางการจดจําใหกับสินคา 
บริการ หรือองคกร ซึ่งไมเพียงจะเปนกระแสสําหรับองคกร
ตางๆ เทานั้น แตยังไดขยายไปสูการสื่อสารแบรนดสําหรับ
ประเทศ และเมืองตางๆ ทั่วโลก การสรางแบรนดเพื่อสื่อ 
สารถึงความเปนเมืองอาศัยหลักการเชนเดียวกันกับการ
สื่อสารแบรนดทั่วไป ที่ตองมีการบริหารจัดการแบรนดที่ดี   
มีนโยบายที่ชัดเจน เพื่อสรางขอกําหนดใหมที่เนนในเรื่อง
ของกลยุทธที่เปนรูปธรรม รวมถึงกําหนดวิธีการใชงาน การ
สรางแบรนดเพื่อสื่อสารถึงความเปนเมืองที่ประสบความ 

สําเร็จมักจะตองอาศัยความมีวินัยและความสม่ําเสมอ     
ในการปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดเหมือนกับ   
การสื่อสารแบรนดสินคาทั่วไป รวมถึงความเปนผูนําและ
สรางแนวรวมที่มีแนวคิดรวมกันในอันที่จะหาวิธีสราง   
ใหเกิดการรับรูในระดับนานาชาติ ในวงการทูต ตลอดจนผู
กําหนดนโยบายของประเทศ เมืองในแตละประเทศลวน   
มีประวัติศาสตร ความเปนมารวมถึงภาพลักษณ (Image)   
ที่คนทั่วไปรับรูแตกตางกัน อาทิ ปารีส-เมืองแหงความ 
โรแมนติก มิลาน-เมืองแหงสไตล นิวยอรก-เมืองที่ไมเคย
หยุดนิ่ง วอชิงตัน-เมืองแหงพลังอํานาจ โตเกียว-เมืองแหง
ความทันสมัย บาเซโลนา-เมืองแหงวัฒนธรรม หรือริโอ 
เดอจาเนโร-เมืองแหงความสนุกสนาน เปนตน (Prophet, 



 

2006) ในโลกยุคโลกาภิวัตน เชน ปจจุบันสภาพการแขงขัน
และการเปรียบเทียบ ระหวางเมืองตางๆ เปนสิ่งที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได เมืองที่มีช่ือเสียงดีก็เหมือนกับบริษัทหรือสินคา
ที่คนชื่นชอบซึ่งสามารถเพิ่มประชาชนที่มีคุณภาพ ดึงดูด
นักทองเที่ยว นักลงทุน ฯลฯ สรางรายไดมหาศาลใหกับเมือง 
การที่จะสรางภาพลักษณทางบวกใหแกเมืองจําเปนตองสราง
ความเปนตัวตนที่ไมเหมือนใครมีการบูรณาการอยางยั่งยืน
และยาวนาน เพื่อสามารถดึงดูดผูคนจากทั่วโลก อาจกลาวได
วาเมืองในประเทศที่มีอารยธรรมเกาแกมีเศรษฐกิจที่เขมแข็ง
จะสามารถแขงขันในระดับสากลเพื่อเพิ่มการลงทุนและสราง
ช่ือเสียงใหกับเมืองนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ดี การสื่อสารแบรนดเปนเพียงเครื่องมือช้ิน
หนึ่งที่ใชในการนิยามตนเองและสรางภาพลักษณในทาง  
บวกใหกับเมือง แมวาบางคนอาจเขาใจวาการสื่อสารแบรนด
เปนเพียงคําขวัญหรือคําจํากัดความสั้นๆ ซึ่งใชรวมกับ
สัญลักษณที่แสดงถึงความเปนตัวตนของเมืองเทานั้น แตใน
ความเปนจริงการสื่อสารแบรนดเปนกลยุทธที่มีขั้นตอน
เพื่อพัฒนาภาพลักษณใหกับเมืองในระยะยาว โดยการเนน 
ที่ความแตกตาง ระบุสิ่งที่กลุมเปาหมายจะไดรับ รวมถึงมี
การพัฒนาและดําเนินการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 
นั้นอยางสม่ําเสมอ 

 
องคประกอบท่ีสําคัญในการสื่อสารแบรนด 

อัตลักษณแบรนด 
( Brand Identity ) 

 
 

       
 
                ภาพลักษณของแบรนด          Brand Image                ตําแหนงครองใจของแบรนด          
      ( Brand Image )                                    ( Brand Positioning) 
 

แผนภูมิท่ี 1 องคประกอบที่สําคัญในการสื่อสารแบรนด (Mommaas. H., 2002) 
 

ในการสรางแบรนดใดๆ ก็ดี องคประกอบที่สําคัญใน
การสื่อสารแบรนดมักประกอบดวย   

1.  อัตลักษณแบรนด (Brand Identity) หมายถึง ความ
พยายามในการวางกลยุทธการสื่อสารเพื่อใหสาธารณชน  
รับรูถึงตัวตนของแบรนดที่เปนหนึ่งเดียว ไมเหมือนใคร 
เปนรูปธรรม Paul O’Connor ผูบริหารระดับสูงของ World 
Business Chicago กลาววา “แบรนดเปรียบเสมือนกับ DNA 
ของเมือง เปนสิ่งที่บงบอกถึงเรื่องราวที่ผานจากรุนหนึ่งไป
ยังอีกรุนหนึ่ง เปนขอเท็จจริงที่สามารถระบุถึงความแตกตาง
ที่เมืองนั้นตางจากเมืองอื่น” (Prophet, 2006)  

อัตลักษณแบรนด (Brand Identity) ประกอบดวย 
- ช่ือ (Name) อาจเปนช่ือเต็ม ช่ือยอ หรือช่ือที่ต้ังขึ้น

เปนพิเศษ เชน “The Big Apple” ของเมืองนิวยอรก เปนตน 
- สัญลักษณ (Symbol) คือ สิ่งที่เปนตัวแทนซึ่งใชสื่อ 

สารหรือถายทอดความคิดที่สื่อความหมายถึงความเปน

ตัวตนของเมืองนั้นใหเปนรูปธรรม รูปแบบของสัญลักษณ
อาจเปนไดทั้ง 3 ลักษณะ คือ ใชตัวอักษรเปนสัญลักษณ เชน 
NYPD ใชภาพเปนสัญลักษณ (รูปธรรมหรือนามธรรม) เชน 
สัญลักษณกรุงเทพเมืองแหงชีวิต หรือการใชทั้งภาพและ
ตัวอักษรเปนสัญลักษณ เชน สัญลักษณ I Love NY เปนตน 

2.  ภาพลักษณของแบรนด (Brand Image) คือ สิ่งที่
เปนนามธรรม เปนความรูสึกและความเชื่อที่เกี่ยวของกับ
องคกรที่ปรากฏในจิตใจของกลุมผูที่เกี่ยวของเปาหมาย 
(Bernstein, 1984) เชน เมื่อกลาวถึงกรุงเทพ ภาพลักษณที่
อยูในใจนักทองเที่ยว คือ เมืองแหงวัฒนธรรม เนื่องจาก
เปนเมืองที่เกาแก มีวัดวาอารามและศิลปวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคา ในขณะที่เมืองนิวยอรกจะมีภาพลักษณเปน
เมืองที่ไมเคยหยุดนิ่ง หรือเมืองที่ไมเคยหลับ (The City 
That Never Sleeps) เปนตน 

   Brand 



 

3.  ตําแหนงครองใจของแบรนด (Brand Positioning) 
คือ การสรางคุณคาใหกับแบรนดดวยการใชกลยุทธทาง 
การสื่อสารสูสาธารณชน โดยอาจใชคําขวัญหรือขอความ
ประกอบ (Tagline) ในการอธิบายถึงขอเสนอที่แตกตางซึ่ง
เช่ือมโยงกับอัตลักษณแบรนดหรือภาพลักษณของแบรนด
ใหเขาใจงายขึ้น ความนาเชื่อถือ คือ กุญแจสําคัญ ซึ่งจําเปน 
ตองอาศัยการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแมนยํามาเปน
ตัวกําหนดตําแหนงครองใจ (Positioning) ใหกับเมืองนั้น 
ในขณะที่ความนาเชื่อถือซึ่งนับเปนสิ่งสําคัญในการสราง 
อัตลักษณแบรนด (Brand Identity) เปนเรื่องของการดํา 
เนินการในระยะยาว ตําแหนงครองใจของแบรนด (Brand 
Positioning) กลับเปนสิ่งที่จําเปนตองสรางความนาเชื่อถือ
ใหเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นที่สุด  

องคประกอบที่สําคัญในการสรางแบรนดขางตน
สามารถนํามาใชกับการสรางแบรนดเพื่อสื่อสารถึงความเปน 
เมืองหรือประเทศไดเชนเดียวกัน จะแตกตางกันที่วิธีการ
จัดการซึ่งอาจจะมีความซับซอนและเกี่ยวของกับกลุมคน     
ที่หลากหลายมากกวา เนื่องจากเมืองหรือประเทศตองมีการ
แขงขันกับประเทศเพื่อนบานหรือประเทศในภูมิภาคอื่นอยู
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาด การลงทุน 
ตลอดจนนักทองเที่ยวที่จะนําพาเม็ดเงินจํานวนมหาศาลมา 
สูประเทศ  

เปนที่ทราบกันดีวา การที่จะมีแบรนดที่แข็งแกรงไดนั้น 
จุดเริ่มตนเปนลําดับแรก คือ การมีสัญลักษณของเมือง  

หรือประเทศ สัญลักษณ คือ ตัวแทนที่เปนรูปธรรมซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะตัว มีความแตกตาง งายตอการจดจํา และมี
ความงาม ที่สําคัญคือ จะตองมีการใชงานสัญลักษณนั้นอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องเปนระยะเวลานาน จึงจะทําใหเกิด
ความคุนเคยและนําไปสูความนิยมชมชอบในแบรนดนั้น 
(Gregory, 1993) ผลที่ตามมาคือ เกิดการจดจําและการรับรู
เรื่องราวรวมถึงรายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกับแบรนด
นั้น จากการศึกษาพบวา การรับรูในเรื่องแบรนดมีสวน
สําคัญอยางยิ่งตอการสรางความแข็งแกรงใหกับแบรนด 
(Keller, 2002) ทั้งนี้ ความแข็งแกรงของแบรนดจะมีความ 
สัมพันธกับคุณภาพ (หมายถึง การรูจักแบรนดผานกระ-  
บวนการสื่อสารโดยอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อ 
ใหกลุมเปาหมายเกิดการระลึกถึงและจดจําแบรนด) และ
ปริมาณของการนําไปใชงาน หมายถึง จุดสัมผัสแบรนด 
(Brand Touchpoints) หรือการมีสวนรวมของแบรนดตอ
กลุมเปาหมาย ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดวาการไดพบเห็น
และรับขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดการรูจัก
และจดจําถึงสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับแบรนดนั้น ไมวาจะ
เปนสิ่งตอบแทนที่จะไดรับหรือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นใน
ใจของกลุมเปาหมาย  สงผลใหเกิดการรับรูแบรนดซึ่ง
นําไปสูการสรางความแข็งแกรงใหกับแบรนด (Tschirhart, 
2002) 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 มิติของการรับรูแบรนดที่เช่ือมโยงสูความแข็งแกรงของแบรนด (Tschirhart, 2002) 

ความแข็งแกรง 
ของแบรนด 

การรับรู 
แบรนด 

การรูจักแบรนด 

การมีสวนรวม
หรือจุดสัมผัสของ

แบรนด 

การระลึกถึง 
แบรนด 

การจดจํา 
แบรนด 

รูปแบบของการ 
มีสวนรวม 

การสนับสนุนใน 
การมีสวนรวม 

ความเขมแข็งของ 
การมีสวนรวม 

ลักษณะเฉพาะใน
การมีสวนรวม

คุณสมบัติ 

ผลที่ไดรับจาก 
การมีสวนรวม 

ทีทาของการ 
มีสวนรวม 



 

แบบจําลองการสรางแบรนดเมือง  
(City Design Model ) 

Prof. Steffen Gulmann ประธานบริหารบริษัท 11 
Design ซึ่งเปนบริษัทออกแบบที่มีช่ือเสียงของกลุมสแกน-

ดิเนเวียไดสรางแบบจําลองการสรางแบรนดเมือง (City 
Design Model) โดยตั้งสมมติฐานวาการออกแบบเมือง
เปรียบเสมือนกับโรงละครโรงหนึ่งซึ่งประกอบดวยปจจัย
ที่สําคัญ 3 สวนดังนี้ 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 3   City Design Model ( Gulmann, 2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ 1 โรงละคร ประกอบดวย 
- โครงสรางการบริหารเมือง ไดแก โครงสราง 

นโยบาย แผนยุทธศาสตร ตลอดจนสายงานในการบริหาร
เมืองเปนอยางไร ผูใดมีอํานาจสูงสุด 

- กลยุทธที่ทาทาย การพัฒนาเมืองมีความซับซอน
สูง เนื่องจากมีขอคิดเห็นมากมายจากบุคคลในหลายกลุม 
จึงจําเปนตองผสมผสานความคิดเพื่อกําหนดเปนกลยุทธ
หลักที่ทุกฝายเห็นชอบ แตสิ่งที่ทาทายกวา ก็คือ การเปลี่ยน
กลยุทธนั้นมาเปนแผนปฏิบัติการและกิจกรรมตางๆ รวมถึง
การผลักดันใหทุกฝายเขามามีสวนรวม 

- การสรางแบรนดของเมือง ขั้นตอนในการกําหนด
รูปแบบอัตลักษณของเมือง ตลอดจนการสื่อสารภาพลักษณ
ใหมของเมืองเพื่อสรางการรับรู 

สวนที่ 2 ฉากละคร ประกอบดวย 
- คุณคาและจิตวิญญาณของเมือง ประชาชน ภาค

ธุรกิจ อุตสาหกรรม นักทองเที่ยว และสังคมโดยรวม 
สะทอนความรูสึกที่มีตอเมืองนั้นอยางไร รวมถึงการรับรู 
นั้นมาจากความเปนจริงหรือจากสิ่งที่เขาคิดขึ้นเอง 

- สภาพแวดลอมของเมือง อาทิ ระบบสาธารณูปการ 
สาธารณูปโภคตางๆ เปนอยางไร ดีขึ้นหรือเลวลงเพียงไร 
ที่พักอาศัยเพียงพอหรือไม คุณภาพชีวิตของประชาชนเปน
อยางไร (พิจารณาจากกลุมประชาชนที่แตกตางกัน) 

- สิ่งที่ เมืองมอบใหกับประชาชนตลอดจนนัก 
ทองเที่ยว ไมวาจะเปนดานความรูวัฒนธรรม สันทนาการ 
ฯลฯ เมืองนั้นมีเพียงสถานที่ทองเที่ยวเทาที่จําเปนหรือมี
ความหลากหลาย  ไมวาจะเปนศูนยการคา รานอาหาร 
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตางๆ เปนตน 

- โครงสรางพื้นฐาน  (Infrastructure) ตลอดจน
เทคโนโลยีตางๆ ใหความสะดวกสบายและตอบสนองให 
กับประชาชนทุกเพศทุกวัยมากนอยเพียงไร 

- การสื่อสารเมืองนั้นมีการสื่อสารกับประชาชน 
ผูประกอบการ ตลอดจนนักทองเที่ยวอยางไร และเขาเหลา 
นั้นจะสามารถมีสวนรวมไดอยางไร 

- ช่ือเสียงและการยอมรับ ซึ่งไดแก การเปนที่ยอม 
รับ ทั้งประชาชนที่อยูในเมือง ตางเมือง ตลอดจนระดับ
นานาชาติ     

สวนที่ 3 ตัวละคร ประกอบดวย 
- ประชาชน ความเปนมาจากอดีตถึงปจจุบัน วัฒน-

ธรรมประเพณีที่สืบทอดตอกันมา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นมีที่มาจากประชาชนที่อาศัยอยูหรือปจจัยอื่น เปน
ตน 

- ธุรกิจ มีสิ่งใดที่ภาคธุรกิจตองการหรือจะตอบแทน
ใหกับเมือง สิ่งใดที่ทําใหเมืองนั้นดึงดูดการลงทุนจากภาค
ธุรกิจมากกวาเมืองอื่น 



 

- นักทองเที่ยว ประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองคิด 
อยางไรกับนักทองเที่ยวและนักทองเที่ยวมีอิทธิพลมุมมอง
หรือความรูสึกตอเมืองอยางไร 

จากโมเดลขางตนจะเห็นไดวาปจจัยทั้ง 3 สวนลวนมี
ความเกี่ยวของและสงผลสะทอนตอกันอยางไมสามารถ
แยกจากกันได ดงัจะเห็นไดจาก 

สวนที่ 1 โรงละคร เปนสวนของนโยบายและการบริหาร
จัดการของผูที่เกี่ยวของ  

สวนที่ 2 ฉากละคร เปนสวนของการดําเนินงานใน
การสรางแบรนดของเมืองซึ่งประกอบดวย 

- อัตลักษณของเมือง คือ การเสนอความเปนตัวตน
ของเมืองที่แตกตางจากเมืองอื่นใหเปนรูปธรรม ซึ่งอาจ
เกี่ยวของกับคุณคาและจิตวิญญาณ หรือสภาพแวดลอม 
โครงสรางพื้นฐาน รวมถึงสิ่งที่จะไดรับจากเมืองนั้น  

- ตําแหนงครองใจของเมือง คือ การใชกลยุทธ  
การสื่อสารนําเสนออัตลักษณของเมืองสูสาธารณชน ขณะ 
ที่แตละเมืองตางตระหนักวาถึงเวลาที่จะตองหาทางสูคูแขง
เพื่อดึงดูดประชาชน นักลงทุน ตลอดจนนักทองเที่ยว และ
เช่ือวาการนําเสนอวัฒนธรรม สิ่งอํานวยความสะดวก ชีวิต
ความเปนอยูที่ดี รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญจะนํา
ภาพลักษณที่ดีมาสูเมือง มีเมืองเพียงสวนนอยเทานั้นที่จะ
เขาใจวาสิ่งเหลานั้นมิใชภาพลักษณของเมือง แตเปนการใช
กลยุทธการสื่อสารในการสรางจุดสัมผัสของแบรนดเพื่อ 
ใหประชาชนผูมาเยือนไดสัมผัสและรับรู  

- ภาพลักษณของเมือง เปนความรูสึกของกลุม 
เปาหมายที่มีตอเมือง ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตลักษณและ
ตําแหนงครองใจของเมือง 

สวนที่ 3 ตัวละคร จะเปนเรื่องของผลลัพธที่จะตามมา
ซึ่งไดแก ประชาชน นักลงทุน และนักทองเที่ยวที่จะนํารายได
มหาศาลมาสูเมืองตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองนั้น 

 
ระบบการจัดการอัตลักษณสําหรับเมือง (Identity 
Management Systems for Cities) 

จากผลการศึกษาของ Mary Tschirhart (2002) ที่ทํา 
การศึกษาเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา  สามารถสรุป
รูปแบบของระบบการจัดการอัตลักษณสําหรับเมืองได 6 
รูปแบบ ดังนี้ 

1.  แบบที่เนนแบรนดของเมือง/จังหวัด (City Brand 
Dominant) รูปแบบนี้จะเนนที่การสื่อสารแบรนดของเมือง 

ดังนั้น ทุกหนวยงานของเมือง (จังหวัด) จะใชสัญลักษณ
และคําขวัญเดียวกันในการสื่อสารกับสาธารณชน เมืองที่
ใชรูปแบบนี้ ไดแก บอสตัน ลาสเวกัส แอตแลนตา เปนตน 

2.  แบบที่เนนแบรนดองคกรบริหารเมือง (องคการ
บริหารสวนจังหวัด) (City Government Brand Dominant) 
สัญลักษณและคําขวัญขององคกรบริหารเมืองจะนํามาใช
ในการสื่อสาร ซึ่งอาจเปนการยากที่จะแบงแยกใหเห็นถึง
ความแตกตางระหวางแบรนดของเมืองและแบรนดองคกร
บริหารเมือง  

3.  แบบที่ เนนแบรนดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ 
(Department Brand Dominant) การสรางแบรนดของกระ-
ทรวง หรือกรมกองตางๆ มักจะเปนเรื่องของการวางกล-
ยุทธที่เฉพาะเจาะจง สวนมากสัญลักษณและคําขวัญของ
กระทรวง ทบวง กรมมักจะใชสื่อสารกันระหวางหนวย 
งานของเมืองนั้นๆ เปนหลักเมืองที่ใชรูปแบบนี้ ไดแก 
อินเดียนาโปลิส ฮูสตัน มิววอรคกี้ เปนตน 

4.  แบบที่เนนแบรนดของโครงการ/การบริการ/ผลิต-
ภัณฑของเมือง (Program/Service/Product Brand Dominant) 
ผูบริหารเมือง (ผูวาราชการจังหวัด) สามารถเลือกที่จะสื่อ 
สารแบรนดโดยเลือกจากโครงการการใหบริการ หรือผลิต-
ภัณฑของเมืองมากกวาจะเนนที่การสื่อสารแบรนดของ
เมืองก็ได ซึ่งรูปแบบนี้จะเปนการเนนเฉพาะการสรางการ
รับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากสิ่งเหลานั้นมากกวาสื่อสาร
ภาพรวมของจังหวัด เมืองที่ใชรูปแบบนี้ ไดแก เดนเวอร  
ฮอโนลูลู ลินคอรน เปนตน 

5.  แบรนดแบบผสมผสาน (Mixed Branding) เปน
รูปแบบที่เมืองขาดความชัดเจนวาจะเนนที่สิ่งใด จึงทําให
น้ําหนักการใหขอมูลขาวสารในแตละรูปแบบของแบรนด
เทากัน หรืออาจมีการกําหนดกลยุทธที่เนนบางรูปแบบ
มากกวา ซึ่งอาจกอใหเกิดความสับสนไดวาควรจะเนน        
แบรนดใด หรือจะสรางความแขงแกรงใหกับแบรนดได
อยางไร ตัวอยางเมืองที่ใชรูปแบบนี้ ไดแก นิวยอรกซิต้ี 
ลอสแองเจลลิส เปนตน 

6.  มีการสรางแบรนด เปนสวนนอยหรือไมมี เลย 
(Little or No Branding) ขอนี้อาจจะมิไดเปนรูปแบบของ
การบริหารอัตลักษณแบรนด เนื่องจากผูบริหารอาจมีความ
เขาใจหรือไดรับขอมูลที่ไมถูกตองถึงความไมสัมฤทธิผล
ของแบรนด หรือตัดสินใจที่จะไมดําเนินการใดๆ สืบเนื่อง
ตอจากที่ไดดําเนินการไปแลว เปนตน ซึ่งจะทําใหไม



 

สามารถสรางความแข็งแกรงใหกับแบรนดของเมืองได 
เมืองที่ใชรูปแบบนี้ ไดแก แคนซัสซิต้ี โอกลาโฮมาซิต้ี เปน
ตน 
 
กระบวนการในการพัฒนาแบรนดของเมือง  

Prophet (2006) ไดเสนอกระบวนการในการพัฒนา  
แบรนดของเมือง 8 ขั้นตอน ไดแก 

1.  กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจจะ 

ตองเขาใจเปาหมายและวัตถุประสงครวมถึงกระบวนการใน
การสื่อสารแบรนดอยางถองแท กําหนดกลยุทธที่ เปน
รูปธรรมชัดเจนมีแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
กําหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปโดยราบรื่น นอกจากนี้ การกําหนดเกณฑมาตรฐาน 
(Benchmark) และการวิเคราะหผลสําเร็จของเมืองที่ประ- 
สบความสําเร็จจะชวยใหสามารถระบุเปาประสงคที่ตอง 
การไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.  เขาใจกลุมเปาหมาย 
กอนอื่นตองเขาใจเสียกอนวากลุมเปาหมายประกอบ 

ดวยใครบาง มุมมองและทัศนคติที่เขาเหลานั้นมีตอเมือง
เปนอยางไร ควรมีการเก็บขอมูลเชิงลึกจากกลุมคนหลาย
กลุม อาทิ ผูนําทางการเมือง กลุมนักธุรกิจ นักลงทุน (ทั้ง
ระดับนายจางและลูกจาง) สถาบันการศึกษา ประชาชนที่
อาศัยอยูในเมืองทั้งที่อยูมานานและเพิ่งจะยายมาอยูใหม 
นักทองเที่ยว สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อสรางความรูสึกของการ 
มีสวนรวมและความรวมมือจากกลุมคนทุกกลุม 

3.  ระบุภาพลักษณของแบรนดเดิม 
ศึกษาและวิเคราะหวาภาพลักษณเดิมของเมืองเปลี่ยน 

แปลงไปหรือไม อยางไร เมืองนั้นมีบุคลิกภาพอยางไร 
หรือมีสิ่งใดที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงกับเมืองหรือไม  
เปนตน เปาหมายสําคัญก็เพื่อจะไดเขาใจวากลุมเปาหมาย
เหลานั้นมีการรับรูถึงภาพลักษณของเมืองนั้นอยางไร สิ่งที่
มักเปนปญหา คือ การระบุภาพลักษณเดิมและบุคลิกภาพ  
ที่มุงหวัง ซึ่งผูใหสัมภาษณมักจะใหขอมูลจากความคิดเดิม
ที่เขามีความเชื่อหรือขอมูลเกาที่ลาสมัยได 

4.  กําหนดเปาหมายของอัตลักษณที่มุงหวัง 
สิ่งที่สําคัญคือ การกําหนดเปาหมายที่มุงหวัง ซึ่งควร

จะเปนสิ่งที่มีความเปนไปไดหรือสามารถไปใหถึงได   
การสรางแบรนดเพื่อสื่อสารถึงความเปนเมืองควรเสนอ

ภาพที่เปนจริง มีความยั่งยืนและมั่นคงแมในบริบทของ
อนาคต ถึงแมวาเมืองแตละเมืองจะพยายามคัดสรรสิ่งดีๆ
มานําเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจก็ตาม แตไมมีผูใดสามารถ
กําหนดไดวาการสรางอัตลักษณของเมืองควรจะเปน     
การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กนอยหรือปรับเปลี่ยนโดยไมเหลือ
เคารางของอัตลักษณเดิมเลย หรือองคประกอบใดควรมี
บทบาทมากที่สุดในการกําหนดกลยุทธแบรนด ไมวาจะ  
เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมหรือความเปนอยู  
ที่ดีของประชาชน ซึ่งจะมีอิทธิพลตอภาคธุรกิจและการ
ตัดสินใจของชุมชนเมืองในอนาคต  

5.  พัฒนาตําแหนงครองใจ (Positioning) 
ตําแหนงครองใจของเมือง คือ จุดเปลี่ยนภาพลักษณ

แบรนดเดิมของเมืองไปสูอัตลักษณที่มุงหวัง ซึ่งสวนใหญ
มักจะเปนเรื่องของคําสัญญาหรือประโยชนที่จะไดรับ เพื่อ 
ที่จะไดครองใจกลุมเปาหมาย อาทิ เมืองนี้มีสิ่งใดที่เปน
ปจจัยพ้ืนฐานที่จัดเตรียมไวให มีสิ่งใดเปนสิ่งยืนยัน เปนตน 

6.  เพิ่มคุณคาแกกลุมเปาหมาย 
เมื่อไดกําหนดตําแหนงครองใจที่ชัดเจน ขั้นตอนตอมา

คือ ตองเรงทําความเขาใจกับกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยาง  
ยิ่งขอมูลที่เปนกุญแจสําคัญที่จะมีสงผลตอการรับรูของ
สาธารณชน ซึ่งอาจจะจําเปนตองมีการใหขอมูลขาวสารที่
เฉพาะเจาะจงในแตละกลุมโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ 
การเผยแพรการใชงานอยางสรางสรรคจะเปนการสราง
นวัตกรรมใหมในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ การศึกษา 
ธุรกิจ ศิลปะ หรือสิ่งแวดลอม จะเปนสิ่งที่ชวยเปลี่ยนความ 
คิด และจัดการกับความซับซอนยุงเหยิงของเมืองใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเกิดประสิทธิผลได 

7.  กําหนดกลยุทธแบรนด 
การกําหนดกลยุทธแบรนดสําหรับเมืองนับเปนสิ่งที่

ยากและทาทาย เนื่องจากเมืองมีองคประกอบที่ซับซอน
และหลากหลาย ซึ่งกลยุทธที่ใชอาจสรางความพึงพอใจ
หรือภาพลบใหกับเมืองไดทั้งสิ้น ในทางโครงสรางการ
กําหนดกลยุทธแบรนดอาจแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน 

- ชวงกอนการมาเยือน (Pre- Visit Decision)  
เปนชวงที่ตองการการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

เมืองซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย จึงจําเปน 
ตองอาศัยการพูดปากตอปาก สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ  
เว็บไซต รวมถึงการสรางกิจกรรมพิเศษตางๆ เพื่อเปนสิ่ง
ดึงดูดนักทองเที่ยว 



 

 - ระหวางการมาเยือน (During a Visit Decision) 
ชวงนี้เปนชวงที่กลุมเปาหมายมีปฏิสัมพันธกับเมือง

โดยตรง ซึ่งอาจจะเปนครั้งแรกที่ไดมาสัมผัสกับเมือง ไมวา
จะเปนดานกายภาพของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ นับตั้งแตสนามบิน เครื่องหมาย/ปายบอกทาง 
ความสะอาด ระบบสาธารณูปโภค สถานที่ทองเที่ยว หรือ
แมแตการแสดงออกของประชาชนที่มีตอนักทองเที่ยว  
เปนตน 
 - ชวงหลังการมาเยือน (Post- Visit Decision) 

ในชวงหลังการมาเยือนนี้ อาจมีการกลาวถึงประสบ 
การณที่ไดจากผูที่รวมเดินทาง ภาพถาย ความทรงจํา หนัง 
สือพิมพ หรือสื่อรวมสมัยอื่นๆ เปนตน เกิดการกลาวขาน
และพูดปากตอปากเปนการประชาสัมพันธไปสูกลุมเปา 
หมายใหม สิ่งเหลานี้ลวนมีสวนชวยสรางคุณคาใหกับเมือง
ทั้งสิ้น 

8.  วัดความสําเร็จ 
เปนที่ยอมรับวาความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธแบรนด

และธุรกิจไดกลายมาเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการลงทุน 
เศรษฐกิจที่เขมแข็ง และสภาพสังคมที่มั่นคง ในการวัด
ความสําเร็จนั้นมีหลักในการวัดความสําเร็จของกลยุทธ    
แบรนดของเมืองดังนี้ 
 - ตรวจสอบความสําเร็จของแบรนดจากกลุมเปา 
หมายหลัก 
 - วัดประสิทธิผลของแบรนดและกิจกรรมทางการ 
ตลาดอยางตอเนื่อง 
 - แสดงใหเห็นถึงผลที่แบรนดมีตอภาคธุรกิจดวยการ
กําหนดเกณฑการวัดผลแบรนดที่เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจและ
การพัฒนาของชุมชนเมือง 

การวัดผลแบรนดจะประสบความสําเร็จตอเมื่อ 
- ผูนําของชุมชนเห็นดวยกับประโยชนที่จะไดรับจาก

การวัดประสิทธิผลของแบรนด 
- เกณฑที่ใชวัดจะตองมีมาตรฐานเดียว และมีความ

เช่ือมโยงเศรษฐกิจและการพัฒนาของชุมชนเมือง 
- ภาครัฐและสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการปรับ 

ปรุงแผนงานใหสอดคลองกบัผลการประเมินที่ได 
จากกระบวนการในการพัฒนาแบรนดของเมืองขางตน 

อาจสรุปไดวาขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดเปาหมาย แผนยุทธศาสตร และแผนดําเนินงาน
ของผูบริหารเมือง ขั้นตอนที่ 3–6 จะเปนขั้นตอนที่เกี่ยวของ

กับองคประกอบในการสื่อสารแบรนดเมือง ซึ่งเปนเรื่องของ
การสรางอัตลักษณ ตําแหนงครองใจ และภาพลักษณของ
เมือง ตอมาขั้นตอนที่ 7 จะเปนเรื่องของจุดสัมผัสแบรนด 
หรือการมีสวนรวมของแบรนดตอกลุมเปาหมายซึ่งจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องในการสื่อสารใหเกิดการรับรูทั้ง
ในชวงกอน ระหวาง และหลังการเยือนเมืองนั้น จุดสัมผัส
แบรนดของเมืองที่เห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจนโดยไมตอง
อาศัยคําอธิบาย อาทิ ถนนหนทางสะอาด ความเปนมิตรตอ
นักทองเที่ยว เปนตน สิ่งเหลานี้จะสรางความประทับใจให
เกิดขึ้นในใจของผูมาเยือน ทําใหเกิดการพูดถึงปากตอปาก 
(Word of Mouth) ซึ่งจะสงผลดีตอเมืองในวงกวางและมี
ประสิทธิภาพย่ิงกวาการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ  
ตางๆ เสียอีก สวนขั้นตอนสุดทาย คือ ขั้นตอนที่ 8 จะเปน
ขั้นตอนการประเมินผล ซึ่งจะตองดําเนินการอยางจริงจัง 
และตอเนื่องเชนกัน เพื่อใหสามารถปรับกระบวนการในการ
พัฒนาแบรนดของเมืองใหสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
ตัวอยางการสรางแบรนดของเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
แบรนดของมหานครนิวยอรก 

มหานครนิวยอรกเปนที่รูจักกันดีดานการเปนเมือง
ศูนยกลางเศรษฐกิจของโลก มีฉายาหรือช่ือเรียกอยางไม  
เปนทางการวา “The Big Apple” ซึ่งเปนช่ือที่กลุมนักดนตรี
แจสชาวอาฟริกัน-อเมริกันในเมืองนิวออลีนสขนานนาม
ใหกับยาน “Harlem” วาเปนเมืองหลวงแหงดนตรีแจสโดย    
มีคําขวัญ (Tagline) วา “The City That Never Sleeps” ตอ 
มาในป ค.ศ.1970 เมื่อเมืองนิวยอรกตัดสินใจที่จะปรับ 
เปลี่ยนภาพลักษณจากเดิมที่เนนการเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน มาเปนการทองเที่ยว จึงไดวาจางบริษัท
โฆษณาชื่อ Wells, Rich and Greene และนักออกแบบ



 

กราฟกผูมีช่ือเสียง คือ Milton Glaser เปนผูออกแบบ
สัญลักษณและคําขวัญ “I  Love NY” ซึ่งเปนสัญลักษณที่
ใชในการรณรงคโฆษณาเพื่อสรางแบรนดใหกับเมือง ซึ่ง
นับวาเปนแบรนดที่เปนที่รูจักและจดจําของคนทั่วโลกมา
จนทุกวันนี้ (Pfefferkorn, 2005) 

ตอมาในราวตนทศวรรษ 1980 ประชาชนที่อาศัยอยู
ในนิวยอรกเริ่มยายออก การลงทุนลดลง เนื่องจากปญหา
อาชญากรรม จนกระทั่งตนทศวรรษ 1990 เปนตนมา 
นิวยอรกจึงสามารถแกภาพลักษณใหมเปนศูนยกลางธุรกิจ
ระหวางประเทศ การคา การทองเที่ยวและวัฒนธรรม โดย

อาศัยความรวมมือจากหลายฝายไมวาจะเปนผูวาการรัฐ
นิวยอรก นักการตลาด กรมตํารวจ กรมการขนสง การ
ทองเที่ยว ฯลฯ และแมวาเหตุการณ 9/11 ที่ผานมาจะทําให
ประชาชนหวาดกลัวและลดความเชื่อมั่นในเรื่องความ
ปลอดภัยก็ตาม แตนิวยอรกในวันนี้ ก็ยังสามารถฝาฟน
ปญหาและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได ซึ่งในอนาคต   
ผูวา Bloomberg ไดต้ังเปาหมายที่จะใหนิวยอรกเปนบานที่ 2 
ของคนทั่วโลก “The World’s Second Home” (Corporate 
Branding and Naming News from Around the World, 
Online, 2006) 

 
 
   
          “The World’s Second Home” 
       

           
                         เปาหมาย         
                                                                      “An International Center of Business, 
                                                                                                       Commerce,  Tourism, and Culture” 
            
                     “ Crime” 
 
      เวลา                                                         

  อดีต                      ปจจุบัน                                                อนาคต 
                  

แผนภูมิท่ี 4 New York City’s Positioning (Adapted from Prophet, 2006) 
 

จากกรณีศึกษาขางตนจะเห็นวาการสรางแบรนด
ของนิวยอรก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันลวนมาจากความ
ตองการที่จะสรางภาพลักษณใหมใหกับเมืองในแตละ
ชวงเวลาที่เมืองประสบปญหา เพื่อสรางความเชื่อมั่นให
กลับคืนสูเมืองโดยเร็ว ไมวาจะเปนชวงปลายศตวรรษที่ 
20 ที่นิวยอรกมีปญหาดานอาชญากรรม หรือเหตุการณ 
9/11 เมื ่อป ค.ศ. 2001 ที่ทําใหประชาชนหวาดกลัวภัย
จากผูกอการราย เปนตน การจัดการแบรนดของนิวยอรก
เปนรูปแบบแบรนดแบบผสมผสาน (Schirhart , 2002) 
คือ มีทั้งแบรนดของเมือง แบรนดของกรม กองตางๆ เชน 
NYPD หรือแบรนดของทีมกีฬา เชน NY Yankees เปน
ตน ซึ่งแตละแบรนดลวนเปนแบรนดที่มีความแข็งแกรง
ทั้งสิ้น จึงตองมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ แต
ไมวาจะเปนการจัดการรูปแบบใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เหมือน 
กัน คือ การสรางการรับรูและการมีสวนรวมของทุกฝาย 

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการดําเนินการเปนรูปธรรมอยางตอ 
เนื่อง 

แบรนดของนิวยอรกที่สรางขึ้นโดยใชสัญลักษณ       
“I  Love NY” ของ Milton Glaser นับเปนอัตลักษณของ 
แบรนดที่คนทั่วไปจดจําไดมากที่สุดอันหนึ่ง ดวยการกําหนด
ตําแหนงครองใจที่ชัดเจน คือ ความเปนเมืองที่มีทุกอยาง
เพียบพรอมสําหรับทุกคนไมวาจะเปนดานการเงิน การ 
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม แหลงบันเทิง ฯลฯ โดยมีจุดสัมผัส
ของแบรนดอยูที่ความสะดวกสบายที่ผูมาเยือนไดรับโดย 
เฉพาะเรื่องของระบบขนสงมวลชนที่เช่ือมโยงสถานที่และ
กิจกรรมหลากหลายไวดวยกัน ซึ่งมีเมืองเพียงไมก่ีเมืองใน
โลกเทานั้นที่สามารถทําได จะเห็นไดวาไมวาจะเปนอัต-
ลักษณตําแหนงครองใจ หรอืจุดสัมผัสของแบรนด ทุกสวน
จะสอดประสานกันเปนหนึ่งเดียวเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกเมือง 

ภาพลักษณเดิม 
   ของแบรนด 

ตําแหนง 
ครองใจแบรนด

อัตลักษณแบรนด 
ที่มุงหวัง 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
แบรนดของกรุงเทพมหานคร  

จากวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครที่วา “กรุงเทพมหานคร
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง ครอบครัวอบอุน 
ดวยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม” ผูวาราชการกรุงเทพ- 
มหานคร นายอภิรักษ  โกษะโยธิน จึงไดแถลงนโยบาย
เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานครสูเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน  ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ขาราชการเมืองและ
ขาราชการประจําของกรุงเทพมหานครไดรวมกันกําหนด
ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 โดยกําหนดแนวทางการ
พัฒนา กทม. ตามหลักแหงความสมดุลใน 4 มิติ ประกอบ 
ดวย มิติดานคุณภาพชีวิต มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดาน
วัฒนธรรม และมิติดานเศรษฐกิจ ซึ่งไดสรุปเปนองค-
ประกอบในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร 4 ประการ
ไดแก ชีวิตความเปนอยูของประชาชน เมืองที่สวยงาม
สิ่งแวดลอมสดใส วัฒนธรรมและการทองเที่ยว เศรษฐกิจ
ของเมืองและชุมชน ภายใตแนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองแหง
ชีวิต / Bangkok: City of Life” เพื่อใหสอดคลองกับการที่
นิตยสาร Travel & Leisure (2006) ไดจัดอันดับใหกรุงเทพ-
มหานครเปนเมืองนาทองเที่ยวอันดับ 1 ของเอเชีย และ
อันดับที่ 3 ของโลก รวมถึงเปนเมืองที่มีธุรกิจและบริการ
อยูในอันดับที่  2 ของโลกดวย (ขาวกรุงเทพมหานคร, 
ออนไลน, 2549) 

เนื่องจากการนําเสนอแบรนดของกรุงเทพมหานครใน
รูปลักษณใหมเพิ่งจะเริ่มตนเมื่อไมก่ีเดือนมานี้ จึงยากที่จะ
กลาวไดวา แบรนดที่สรางขึ้นโดยใชสัญลักษณที่ประกอบ
ขึ้นจากแนวคิดความสมดุลใน 4 มิตินี้จะมีความแข็งแกรง
เพียงไร จากการติดตามขอมูลขาวสารในปจจุบันพบวา
ประชาชนทั่วไปยังขาดการรับรูและการมีสวนรวมในการ

สรางแบรนดของกรุงเทพมหานคร จึงเปนหนาที่ของผูที่
เกี่ยวของทุกฝายที่จะชวยกันสานตอแนวคิดนี้ และกําหนด
แผนการดําเนินงานการสื่อสารแบรนดของกรุงเทพมหานคร
อยางเปนรูปธรรรมและตอเนื่อง รวมถึงทําการศึกษาวิจัย 
และประเมินผลอยางจริงจังเพื่อมิใหแบรนดกรุงเทพฯ เมือง
แหงชีวิตนี้ตองสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันสั้น 

 
บทสรุป 

การสรางแบรนดเพื่อสื่อสารถึงความเปนเมืองนับเปน
สิ่งที่มีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะในยุคที่มีการแขงขัน
สูงเชนปจจุบัน ตองอาศัยการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่
สามารถเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง เพื่อสราง
การมีสวนรวมและความเปนเอกภาพในการดําเนินงานทั้ง
สวนภาครัฐและเอกชน รวมท้ังตองใหความรูความเขาใจ
ถึงความสําคัญของการสรางแบรนดเมือง เพื่อสรางความ
ตอเนื่องในการสื่อสารแบรนด ซึ่งตองอาศัยเวลาและความ
รวมมือของแตละหนวยงานรวมถึงประชาชนของเมืองนั้น 
จึงจะทําใหการสรางแบรนดเพื่อสื่อสารถึงความเปนเมือง
สัมฤทธิผล ซึ่งประโยชนที่ไดจะตกแกเมืองและประเทศใน
ระยะยาว ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมคุมคากับความ
พยายามและการลงทุน 

 
บรรณานุกรม 
ขาวกรุงเทพมหานคร, “กรุงเทพฯ เมืองแหงชีวิต (Bang-

kok: City of Life).” ในขาวประชาสัมพันธ http://203. 
155.220.239/th/08news/detail.php?intCID=1&intCon-
tentID=1&int กันยายน 2549. 

A Hundred Monkeys, “Excesses in Branding: New 
York City Wants Exclusive Rights to Naming 
the City The World Second Home” In <Cor-
porate Branding and Naming News from Around 
the World.> Archived at: <http://www.ahundred-
monkeys.com/random_marketing/content_71_na
ming>. October 2006.  

Bernstein, D. “Company Image and Reality: A Critique 
of Corporate Communications.” Eastbourne: Holt, 
Rinehart&Winston Ltd., 1984. 

Gregory, James R. “Marketing Corporate Image.” 
Lincolnwood, IL: NTC Business Books, 1993. 

Gulmann, Steffen. “City Design: City Development for 
the Citizen.” Archived at: <http://www.cbs.dk/ 
content/download/38357/576666/file/CityDesignU
Ksynops.pdf > September 2006. 

Interbrand. “Branding a Country.” Archived at:                
< http://www. Interbrand.com>. 2003. 



 

Keller, Kevin Lane. “Branding and Brand Equity.” In 
Barton Weitz and Robin Wensley (Eds.) Hand-
book of Marketing, London: Sage. 2002. 

Pettis, Chuck. “Brand Trends – City, State & Country 
Branding.” Archived at: <http://www.brand.com/ 
CountryBrandingBlog.htm>. March 2005. 

Placebrands. “Place Branding.” Archived at:<http:// 
www.placebrands.net/placebranding/placebrand-
ing.html>. September 2006. 

Prophet. “Branding Your City.” Archived at:<http:// 
www.ceosforcities.org/rethink/research/files/CE-      
OsforCitiesBrandingYour City2006>. March 2006. 

Synghel, Speaks, Berci and Mommaas., “City Brand-
ing: Image Building & Building Image.” Nai 
Publishers, Rotterdam, 2002. 

Tschirhart, Mary. <mtschirh@maxwell.syr.edu>. “Iden-
tity  Management and the Branding of Cities.” 
2002. 

Wheeler, Alina. “Design Brand Identity: A Complete 
Guide to Creating, Building, and Maintaining 
Strong Brands.” John Wiley & Sons, Inc., 2006 

Winfield-Pfefferkorn, Julia. “The Branding of Cities: 
Exploring City Branding and the Importance of  
Brand Image.”  (Syracuse:  Syracuse University 
Press, 2005) pp. 29-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา  ศรีวิบูลย สําเร็จการศึกษา   
M.S. (Communication Design), Pratt Institute, N.Y.C., 
U.S.A. และ สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด-   
กระบัง ปจจุบันดํารงตําแหนงอาจารยประจําคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนกรรมการจัดทําพจนา-       
นุกรมศัพทศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตสถาน กรรมการผูทรง-
คุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการสาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป กรรมการดําเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑไทยระดับประเทศ ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 
และเปนอาจารยพิเศษบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลงานทางวิชาการประ- 
เภทงานวิจัย 1) การศึกษาคานิยมและทัศนคติในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ “รักษ

ทะเลไทย” 2) ปจจัยเพื่อการออกแบบและการออกแบบ
เครื่องหมายสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรของผลิตภัณฑหรือผล 
ผลิตทางการเกษตร: ศึกษาเฉพาะกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง (กลุมที่ 2) ของประเทศไทย (อยูระหวางดําเนิน 
การ) ประเภทตํารา 1) การออกแบบอัตลักษณ และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 1 
 


