
Executive Journal36

การสังเคราะห์กระบวนการและกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า 

The Synthesis of Branding Process & Strategic Branding

ดร.ปฐมาพร  เนตินันทน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

	 การสร้างตราสินค้ากลายมาเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับการสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน	 เนื่องจากสามารถท�าให้ตราสินค้ามี
คุณค่าในการรับรู้ของผู้บริโภค	ทั้งในเชิงความโดดเด่น	แตกต่าง	การจดจ�า	และส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการท�าการตลาด	แนวคิดของ
กระบวนการสร้างตราสนิค้าและกลยทุธ์การสร้างตราสนิค้ามหีลากหลาย	ผลจากการการรวบรวมแนวคดิจากนกัวชิาการทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ในการสร้างตราสินค้า จ�านวน	9 ท่านมาสังเคราะห์	พบว่า	กระบวนการสร้างตราสินค้าหลักนั้น	จะประกอบไปด้วยขั้นตอนส�าคัญ	5	ขั้น
ตอน	กล่าวคือ	ขั้นตอนที่	1	การวิเคราะห์ตราสินค้า	ขั้นตอนที่	2	การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	ขั้นตอนที่	3	ปฏิบัติการสร้าง
ตราสินค้าเชิงปฏิบัติการและเชิงจิตวิทยา	ขั้นตอนที่	4	การบริหารความสัมพันธ์กับตราสินค้า	และขั้นตอนที่	5	การประเมินผลการสร้าง
ตราสินค้า	ส่วน	กลยุทธ์การสร้างตราสินค้านั้น	แบ่งออกเป็น	3	กลยุทธ์ด้วยกัน	คือ	กลยุทธ์ที่	1	การใช้กระบวนการสร้างตราสินค้าเป็น
กลยุทธ์โดยตัวมันเอง	กลยุทธ์ที่	2	การใช้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	(Integrated	Marketing	Communication:	IMC)	เป็นกลยุทธ์
ในการสร้างตราสินค้า	 และกลยุทธ์ที่	3	 การใช้การสร้างความสัมพันธ์	(Relationship)	 ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคเป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างตราสินค้า	

Abstract 

Branding	has	become	an	important	communication	tool	for	Marketing	at	present	day	because	the	value	of	
branding	adds	to	a	consumer’s	perception	of	the	product,	such	as	to	its	uniqueness,	differentiation	or	recognition.	Moreover,	
branding	can	help	make	marketing	more	effective.	There	are	so	many	concepts	of	branding	process	and	branding	
strategy.	The	results	of	collecting	and	synthesizing	branding	process	and	strategic	branding	from	nine	specialists	in	the	field	
of	branding	show	that	the	branding	process	has	five	importance	steps,	which	are	as	follows;	1)	Brand	Analysis,	2)	Target	
Market	Segmentation,	3)	Operational	and	Psychological	Branding	Implementation,	4)	Customer-Brand	Relationship	and	
5)	Brand	Evaluation.	The	Brand	Strategy,	divided	into	3	strategies,	is	as	follows;	1)	Strategy	is	Branding	Process,	which	is	the	
strategy	in	itself,	2)	Strategy	is	using	Integrated	Marketing	Communication:	IMC	as	the	strategy,	and	3)	Strategy	is	Building	
Customer-Brand	Relationship	as	the	strategy.	

ที่มา ความส�าคัญของปัญหา 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขายถูกใช้เป็นเครื่องมือการตลาดมานานนับร้อยปี	 เพื่อที่จะท�าให้สินค้า	(Product)	 บริการ	
(Service)	และแนวความคิด	(Idea)	ขายได้	แต่เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป	จ�านวนคู่แข่งขันมีมากขึ้น	ในโลกแห่งธุรกิจ	ผู้บริโภคเริ่ม
ขาดความเชือ่มัน่ในการท�าธรุกจิของเจ้าของสนิค้า	บรกิารและแนวความคดิต่างๆ	การสือ่สารรปูแบบใหม่ๆ	และข้อมลูข่าวสารสารสนเทศ
มีการพัฒนาขึ้น	 องค์กรธุรกิจเริ่มค้นพบว่า	 การรักษาหรือท�าตลาดกับลูกค้าปัจจุบัน	(Current	Customers)	 นั้น	 มีคุณค่ามากกว่าการ
พยายามหาลกูค้าใหม่	(New	Customers)	การโฆษณาและการส่งเสรมิการขายแบบดัง้เดมิกไ็ม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอต่อการท�าการตลาด
อีกต่อไป	องค์กรธุรกิจในปัจจุบันจึงต้องการเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในการสื่อสารกับ
ลูกค้า	(Duncan,	2002)	
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องค์กรธรุกจิเริม่หนัมาใช้การสร้างตราสนิค้า	(Branding)	
เป็นเครื่องมือการตลาดในการท�าให้ธุรกิจเติบโตและมีผลก�าไร	
(Kapferere,	2008)	 ตราสินค้าที่มีการสร้างตรา	 พัฒนา	 และ
บริหารจัดการเป็นอย่างดีสามารถที่จะได้รับผลทางธุรกิจอย่างที่
คาดหวังไว้ได้	 ถ้าหากพิจารณาการท�าตลาดสินค้าเปรียบเทียบ
ระหว่างองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างตราสินค้าอย่างทุม่เท	(Heavily	
Branded	Companies)	 กับองค์กรธุรกิจที่ไม่มีการสร้างตราสิน
ค้า	(Unbranded	Companies)	 ทัง้ในอเมรกิาและองักฤษ	พบว่า	
ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการท�าธรุกจิราว	70%	 นัน้	 ไม่ได้มาจากการ
ลงทนุในทรพัย์สนิ	(Asset)	แต่ได้รบัมาจากทรพัย์สนิทีจ่บัต้องไม่ได้	
(Intangible	Asset)	ซึง่เกดิขึน้จากตราสนิค้า	(Brand)	เช่น	สทิธบิตัร	
(Patent)	รายชือ่ลกูค้า	(Customer	List)	ลขิสทิธิ	์(License)	การขาย
ความรูเ้กีย่วกบัวถิกีารท�าตลาดสนิค้า	(Know	How)	การท�าสญัญา	
(Contract)	ดงันัน้	ตราสนิค้า	(Brand)	จงึถอืว่ามคีณุค่ามากต่อการ
ลงทนุท�าธรุกจิ	เพราะสามารถน�าไปสร้างมลูค่าในเชงิธรุกจิได้หลาย
ทาง	(Temporal,	2002)	

ตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่งเอื้อประโยชน์กับการท�า
ธุรกิจได้หลายประการ	 เช่น	ท�าให้ตราสินค้านั้นมีราคาสูง	(Price	
Premium)	 ลูกค้ายอมจ่ายเงินในจ�านวนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาของคู่แข่ง	 สร้างความพึงพอใจสูงสุด	 หรือความภักดีใน
ตราสินค้า	(Satisfaction/Loyalty)	รับรู้ว่าสินค้าของตราสินค้านั้น
เป็นของมีคุณภาพ	(Perceived	Quality)	ตราสินค้านั้นกลายเป็น
ผู้น�าทางการตลาดในสินค้ากลุ่มประเภทเดียวกัน	(Leadership)	
เกิดบุคลิกภาพของตราสินค้า	(Brand	Personality)	 ที่แตกต่าง
จากตราสนิค้าอืน่ๆ	 มคีวามเกีย่วพนัธ์กบัความรูส้กึทางด้านจติใจ	
(Mental	Association)	ระหว่างตราสนิค้ากบัลกูค้า	เป็นตราสนิค้าที่
ลกูค้าตระหนกัถงึ	(Awareness)	จดจ�าได้	(Recognition)	มส่ีวนแบ่ง
ทางการตลาด	(Market	Share)	และขายได้จ�านวนมาก	(Volume)	

ความหมายของตราสินค้า (Brand) 

	 Philip	Kotler	(2003)	กล่าวว่า	ตราสินค้า	หมายถึง	ชื่อ	
ค�าพูด	 สัญลักษณ์	 รูปลักษณ์	 ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการระบถุงึ
สนิค้าหรอืบรกิาร	ของผูข้ายรายใดรายหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่	และ
ถอืเป็นสิง่ทีส่ร้างให้สนิค้ามคีวามแตกต่างจากคูแ่ข่งอกีด้วย	ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ	6	อย่างด้วยกนั	คอื	1)	ลกัษณะภายนอกของสนิค้า	
(Attribute)	ทีส่ามารถท�าให้เกดิการจดจ�าได้	2)	คณุประโยชน์ของ
สนิค้า	(Benefit)	3)	คณุค่าของสนิค้า	(Value)	ทีท่�าให้เกดิความรูส้กึ
ว่าใช้แล้วภาคภมูใิจ	4)	วฒันธรรม	(Culture)	ของตราสนิค้าทีต้่องการ
ให้ผูบ้รโิภครบัรู	้5)	บคุลกิภาพของสนิค้า	(Personality)	ทีใ่ช้แล้วเกดิ
บคุลกิภาพตามสนิค้า	และ	6)	ผูใ้ช้	(User)	เป็นสนิค้าทีส่ามารถบอก

กลุม่เป้าหมายหลกัได้	
David	Ogilvy	(ริต	พันธุ์ทวี	และคนอื่นๆ,	2549)	กล่าว

ว่า	 ตราสินค้า	 คือ	 สัญลักษณ์ที่ซับซ้อน	 เป็นการรวบรวมความ
รู้สึกที่มีต่อรูปร่างหน้าตาของตราสินค้า	 ต่อชื่อ	 ต่อบรรจุภัณฑ์	 
ต่อราคา	ต่อความเป็นมา	ชือ่เสยีง	แนวทางการโฆษณา	ตราสนิค้า
เป็นสิง่ทีถ่กูก�าหนดด้วยความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีใ่ช้ตราสนิค้า	และ
มีประสบการณ์กับตราสินค้านั้น	
	 นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของค�าว่า	 ตราสินค้าไว้
หลากหลายทศันะ	 ดงันี	้ ตราสนิค้า	 คอื	 ชือ่	 เงือ่นไข	 รปูลกัษณ์	
สญัลกัษณ์	เครือ่งหมายต่างๆ	ทีร่วมกนัแล้วสามารถท�าให้สนิค้าแตก
ต่างไปจากสนิค้าอืน่ๆ	หรอืหมายถงึ	ชือ่	ค�า	เครือ่งหมาย	สญัลกัษณ์	
การออกแบบ	หรอืการประสมประสานสิง่ต่างๆดงักล่าวข้างต้น	เพือ่
ท�าให้เหน็ว่าสนิค้าและบรกิารของผูข้ายคอือะไร	(เสร	ี วงษ์มณฑา,	
2540)

ตราสินค้า	 มีความหมายใน	2	 ระดับด้วยกัน	 คือ	1)	
ระดับรูปธรรม	 คือ	 สัญลักษณ์	 เครื่องหมายการค้า	 ชื่อเรียก
สินค้าที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า	 (Brand	
Differentiation)	อย่างสร้างสรรค์	ท�าให้ลูกค้าจดจ�าตราสินค้าได้	
ใช้เพื่อสร้างสินค้าให้มีความแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ	2)	 ระดับ
นามธรรม	คือ	คุณค่าหลัก	(Core	Value)	ที่บ่งบอกให้รู้ว่าตราสิน
ค้านี้คืออะไร	 เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ตราสินค้าอื่นๆ	 โดยเฉพาะคู่
แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบ	หรือ	กล่าวอ้าง	และเป็นสิ่งที่อยู่
ข้ามกาลเวลา	(วงหทัย	ตันชีวะวงศ์,	2548,	27)

จากการนยิามความหมายของตราสนิค้าดงัทีไ่ด้กล่าวมา
แล้ว	จะเหน็ได้ว่า	ตราสนิค้านัน้	หมายถงึทกุอย่างทีป่ระกอบกนัขึน้
มาเป็นสินค้า	หรือ	บริการ	โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตราสินค้านั้นมี
ความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ	 โดยขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะ
มีความรู้สึกอย่างไรต่อตราสินค้า	 มีการรับรู	้ และมีประสบการณ์
อย่างไรต่อสินค้าหรือบริการนั้น	 เพราะผู้บริโภคแต่ละคนย่อมมี
ความรู้สึกต่อตราสินค้าเดียวกันไม่เหมือนกัน	ตราสินค้าจึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ	

กระบวนการสร้างตราสินค้า (Branding Process)

	 การสร้างตราสนิค้าเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะเป็นก
ระบวนการ	 มีขั้นตอน	 มีการเริ่มต้นอย่างเป็นระบบและเกี่ยวข้อง
อย่างลึกซึ้งกับศาสตร์อื่นๆ	 หลายแขนง	 โดยเฉพาะด้านจิตวิทยา	
(Psychology)	สังคมวิทยา	(Sociology)	และพฤติกรรมผู้บริโภค	
(Consumer	Behavior)	 หลักการส�าคัญของการสร้างตราสิน
ค้า	คือ	การน�าศาสตร์ต่างๆ	เข้ามาประยุกต์ปรับใช้	 เพื่อน�าองค์
ประกอบที่สัมผัส	 จับต้องได้ของตัวสินค้า	(Tangible)	 มาเปลี่ยน
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เป็นคุณค่าของตราสินค้านั่นเอง	การสร้างตราสินค้าไม่ได้เป็นการ
สร้างเพียงแค่ชื่อกับตราสัญญลักษณ์	(Name	and	Logo)	เท่านั้น	
แท้ที่จริงแล้ว	 ตราสินค้า	 คือ	 ประสบการณ์โดยรวมของผู้บริโภค	
(Consumer	Experiences)	จากสิ่งที่ตราสินค้าน�าเสนอรวมไปถึง
การสื่อสารอื่นๆ	 กอย่างที่ออกไปจากตราสินค้า	(Other	Brand	
Communications)	ไม่ว่าจะเป็น	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	
วฒันธรรมองค์กร	โดยสรปุแล้ว	ตราสนิค้า	กค็อื	การสะสมรวบรวม
ของการรับรู้	(A	Collection	of	Perceptions)	 เป็นผลของความ
เข้าใจและความรู้สึก	 เป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมสะสม	เป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นสะสมอยู่ในสมอง	(วิทวัส	ชัย
ปาณี	และคนอื่นๆ,	2546)
	 Philip	Kotler	(2542)	กล่าวว่า	ขัน้ตอนหลกัในการพฒันา
ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง	ประกอบด้วย	2	ขั้นตอนหลัก	คือ	ขั้นตอน
หลักที่	1.	การพัฒนาข้อเสนอ	จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ	4	ขั้น
ตอน	ดงันี	้1)	เลอืก	และวางต�าแหน่งย่อยๆ	ของตราสนิค้า	2)	เลอืก	
และวางต�าแหน่งเฉพาะของตราสินค้า	3)	เลือก	และวางต�าแหน่ง
คณุค่าของตราสนิค้า	4)	พฒันาคณุค่าข้อเสนอโดยรวมของตราสนิ
ค้า	ขั้นตอนหลักที่	2.	การสร้างตราสินค้า	จะประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อยๆ	3	ขัน้ตอน	ดงันี	้1)	เลอืกชือ่ตราสนิค้า	2)	พฒันาหรอืก�าหนด
ค�ามั่นสัญญา	และความเกี่ยวพันกันโดยสมบูรณ์ของชื่อตราสินค้า	
3)	บริหารจุดสัมผัสสินค้าของผู้บริโภค	(Brand	Contact)	ทั้งหมด
เพื่อให้สอดคล้อง	หรือเกินความคาดหวังในส่วนที่เกี่ยวกับตราสิน
ค้าดังกล่าวของลูกค้า	

Tom	Duncan	(2002)	 กล่าวว่า	 กระบวนการสร้าง
ตราสินค้าจะประกอบด้วยขั้นตอน	5	 ขั้นตอน	 คือ	1.	 การเลือก
ชื่อและสัญลักษณ์เพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการน�าเสนอองค์กรหรือ
สินค้า	2.	 การสร้างความตระหนักรู้	 การสร้างอัตลักษณ์ของชื่อ	
และสัญลักษณ์ตราสินค้าว่า	สินค้านี้เป็นสินค้าประเภทใด	3.	การ
ก�าหนดต�าแหน่งตราสนิค้าให้มคีวามแตกต่างจากตราสนิค้าของคู่
แข่ง	4.	การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า	เพื่อที่จะท�าให้ตราสินค้ามี
ความแตกต่างยิ่งขึ้น	ท�าให้สามารถรู้จัก	หรือระลึกถงึตราสนิค้าได้
ง่ายยิง่ขึน้	และ5.	การสร้างความน่าเชือ่ถอืในตราสนิค้าอย่างต่อเนือ่ง	
ให้เกดิขึน้ในจติใจของผูบ้รโิภค	หรอื	กลุม่เป้าหมาย	รวมทัง้ผูถ้อืหุน้	
และส่งมอบสิง่ทีล่กูค้า	หรอื	กลุม่เป้าหมาย	และผูถ้อืหุน้	คาดว่าจะ
ได้รบัจากการซือ้หรอืใช้ตราสนิค้า	

	ส่วน	John	Mariotti	(2000)	กล่าวว่า	การสร้างตราสิน
ค้านัน้กระท�าได้หลายทาง	ทีน่ยิมกนักค็อืการผสมผสานการโฆษณา
และการส่งเสริมการตลาดเพื่อใช้ในการสร้างตราสินค้า	 ดังนี้คือ	
การสร้างชือ่ตราสนิค้า	และสญัลกัษณ์ของตราสนิค้าทีม่คีวามหมาย	
สามารถจดจ�าได้	ส�าหรับทางอื่นๆ	ในสร้างตราสินค้านั้น	มี	3	ทาง

ด้วยกัน	คือ	1.	การสร้างตราสินค้าผ่านทางผู้แทนการจัดจ�าหน่าย	
(Distributors)	 เพราะลูกค้าไม่สามารถซื้อตราสินค้านั้นได้หาก
ไม่รู้จะซื้อได้ที่ไหน	 จึงต้องให้ผู้แทนการจัดจ�าหน่ายด�าเนินการให้	 
2.	การสร้างตราสินค้าผ่านทางการส่งเสริมการขาย	(Promotion)	
เพื่อสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ตราสินค้า	 ด้วยการ
ลด	 แลก	 แจก	 แถม	 และ	3.	 การสร้างตราสินค้าผ่านทางการ
โฆษณา	(Advertising)	ด้วยการใช้สื่อต่างๆ	เช่น	โทรทัศน์	วิทยุ	
หนังสือพิมพ์	 ฯลฯ	 เพื่อท�าให้ลูกค้ารู้จักตราสินค้า	 ประโยชน์ของ
ตราสนิค้า	บคุลกิภาพลกัษณ์เป็นทีต้่องการของลกูค้า	โดยดคูวามถี่	
(Frequency)	การเข้าถึง	(Reach)	ของสื่อโฆษณา	และความนิยม	
(Rating	Point)	 ของรายการต่างๆ	ที่จะลงโฆษณา	ดังนั้น	 ก่อน
จะท�าการสร้างตราสินค้า	 จะต้องท�าความเข้าใจแรงจูงใจในการ
ซื้อใช้ตราสินค้าของผู้บริโภค	 ท�าให้สินค้ามีบุคลิกเป็นที่ต้องการ	
เลือกใช้ตราสินค้าที่ชัดเจน	 เพื่อที่จะสามารถสร้างความคุ้นเคย
และท�าให้ตราเป็นที่รู้จักได้	มีการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน	
และต้องใช้ช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ประกอบกันอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลายาวนาน	

กระบวนการสร้างตราสินค้าของ	Chris	Fill	 (2002)	 ก็
มีความสอดคล้องกับกระบวนการสร้างตราสินค้าของ	 John	
Mariotti	 เขากล่าวว่า	 การสื่อสารทางการตลาด	(Marketing	
Communication)	มบีทบาททีส่�าคญัในการสร้างตราสนิค้า	เพราะ
การ	 สื่อสารทางการตลาดช่วยพัฒนาท�าให้สินค้ากลายมาเป็น
ตราสนิค้า	ด้วยการสร้างความหมายให้กบัตราสนิค้า	ท�าให้ผูบ้รโิภค
เหน็ความแตกต่างของสนิค้ากบัตราสนิค้า	และเข้าใจว่าตราสนิค้า
นั้นมีประโยชน์	และมีคุณค่า	(Value)	อย่างไร	และยังช่วยท�าให้
ตราสินค้ารักษากลุ่มผู้ซื้อ	 ส่งเสริมการรับรู้ในตราสินค้าเพื่อส่วน
แบ่งทางการตลาดด้วย	Chris	Fill	ยังกล่าวอีกว่า	กระบวนการสร้าง
ตราสนิค้ากระท�าได้ด้วยการใช้การโฆษณา	การใช้เทคนคิต่างๆ	ที่
ไม่ใช่สื่อมวลชน	(Below	the	Line	Technique)	เช่น	การตลาดทาง
ตรง	 อนิเทอร์เนต็	 การให้บรกิารทางด้านการเงนิ	 กจิกรรมการจดั
จ�าหน่าย	บรรจภุณัฑ์	ฉลากสนิค้า	สือ่	ณ	จดุขาย	ฯลฯ	

Duane	E.	Knapp	 (2000)	 กล่าวว่า	 กระบวนการ
สร้างตราสินค้า	 ประกอบด้วยขั้นตอน	5	 ขั้นตอน	 ที่เรียกว่า	
D.R.E.A.M	 และได้อธิบายการสร้างตราสินค้า	5	 ขั้นตอนไว้ดังนี้	
1.	Differentiation	คือ	การสร้างความแตกต่างให้ผู้บริโภครับรู้ว่า	
ตราสนิค้ามจีดุเด่น	ทีแ่ตกต่างจากคูแ่ข่งขนั	2.	Relevance	คอื	การ
สร้างความสัมพันธ์	 หรือ	 การเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับผู้บริโภค	
ด้วยการน�าลักษณะบางอย่างของตราสินค้า	ที่คิดว่ามีลักษณะตรง
กับผู้บริโภคมาเชื่อมโยงกัน	ท�าให้ผูบ้ริโภคเกดิความรูส้ึกผกูพันกับ
ตราสนิค้า	3.	Esteem	คอื	การสร้างคณุค่าหรอืยกย่องตราสนิค้าให้



Executive Journal 39

มคีณุค่าในตวัของมนัเอง	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเกดิการยอมรบัในตราสนิ
ค้า	 รู้สึกว่าตราสินค้านั้นมีความส�าคัญและมีคุณค่ากับผู้บริโภค	 
4.	Awareness	 คือ	 การสร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้า	 เพื่อ
ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ในความแตกต่างของตราสินค้า	และคุณค่า
ของตราสินค้า	และ	5.	Mind’s	eye	คือ	การสร้างความประทับใจ
กับผู้บริโภค	 เป็นการท�าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดี	 เกิดความ
ประทับใจในตราสินค้า	

	Kavin	L.	Keller	(2003)	ก็มีทัศนะในเรื่องนี้สอดคล้อง
กับ	Duane	E.	Knapp	โดยกล่าวว่า	กระบวนการสร้างตราสินค้า
ที่แข็งแกร่ง	จะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ต่อเนื่อง	ซึ่งแต่ละขั้น
ตอนนั้นจะต้องด�าเนินการให้ส�าเร็จ	เพื่อที่จะได้สามารถด�าเนินขั้น
ตอนต่อไปได้	ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้	1.	เชื่อมโยงความแตก
ต่างของตราสนิค้าเข้ากบักบัผูบ้รโิภค	และจติใจของผูบ้รโิภค	ท�าให้
รับรู้ถึงระดับของตราสินค้า	(Class	of	Product)	และแสดงให้เห็น
ว่าตราสนิค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรอืความจ�าเป็น
ของผูบ้รโิภคได้	2.	ท�าให้ความหมายของตราสนิค้าทัง้ทีเ่ป็นสิง่ทีจ่บั
ต้องได้และจับต้องไม่ได	้ ให้เข้าไปอยูใ่นใจผูบ้รโิภค	 ด้วยการใช้สือ่
กลางซึง่เป็นตวัแทนความหมายของตราสนิค้าไปสูผู่บ้รโิภค	3.	ค้นหา
การตอบสนองทีแ่ท้จรงิของผูบ้รโิภคซึง่มต่ีอความแตกต่างของตราสนิ
ค้า	และความหมายของตราสนิค้า	4.	น�าการตอบสนองทีแ่ท้จรงิของ
ผูบ้รโิภค	 ซึง่มต่ีอความแตกต่างของตราสนิค้า	 และความหมายของ
ตราสนิค้า	 มาสร้างการตอบสนองของตราสนิค้าทีม่ต่ีอผูบ้รโิภค	 ให้
เป็นความความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่น	และก่อให้เกดิความภกัดทีีผู่บ้รโิภค
มต่ีอตราสนิค้า	โดยล�าดบัขัน้ของการสร้างตราสนิค้า	จะต้องเรยีงล�าดบั
ดงันี	้คอื	การสร้างความหมายให้กบัความแตกต่างของตราสนิค้า	ไป
สูค่วามสมัพนัธ์ทีม่กีารตอบสนองระหว่างผูบ้รโิภคกบัตราสนิค้า	และ
ทีส่�าคญั	นอกจากจะต้องสร้างความแตกต่างให้กบัตราสนิค้าแล้ว	ยงั
จะต้องท�าให้ผูบ้รโิภคมกีารตอบสนองทีถ่กูต้องตรงกบัความหมายของ
ตราสนิค้าทีไ่ด้สร้างขึน้มาย	 รวมทัง้ต้องสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้
บรโิภคกบัตราสนิค้าด้วย	
	 ส่วน	David	Aaker	(1996)	กล่าวว่า	กระบวนการสร้าง
ตราสินค้านั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก	3	 ขั้นตอนด้วยกัน	 
ดังมีรายละเอียดดังนี้	
 ขัน้ตอนที	่1	การวเิคราะห์กลยทุธ์ของตราสนิค้า	ประกอบ
ด้วย	3	ขัน้ตอนย่อย	คอื	1.1)	การวเิคราะห์กลุม่ผูบ้รโิภค	(Consumer	
Analysis)	 ได้แก่	 การศกึษาแนวโน้มความนยิม	(Trend)	 ของกลุม่ผู้
บรโิภค	 การศกึษาแรงจงูใจ	(Motivation)	 ของกลุม่ผูบ้รโิภค	 การ
ศกึษากลุม่ผูบ้รโิภคทีม่คีวามต้องการและยงัไม่มตีราสนิค้าได้ตอบ
สนองต่อความต้องการนัน้ได้	(Unmet	Needs)	และการแบ่งกลุม่ย่อย
ทางการตลาด	1.2)	การวเิคราะห์คูแ่ข่ง	(Competitor	Analysis)	ได้แก่	

การศกึษาภาพลกัษณ์ตราสนิค้า	 และอตัลกัษณ์ตราสนิค้าของคูแ่ข่ง	
(Brand	Image	and	Brand	Identity)	จดุแขง็	(Strength)	กลยทุธ์ใน
การสร้างตราสนิค้า	(Brand	Strategies)	จดุอ่อน	(Vulnerabilities)	ของ
คูแ่ข่ง	และ	1.3)	การวเิคราะห์ตราสนิค้าของตนเอง	(Self	-	Analysis)	
ได้แก่	 การวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ในปัจจบุนัของตราสนิค้า	(Existing	
Brand	Image)	สิง่ทีต่ราสนิค้าสัง่สมมา	(Brand	Heritage)	จดุแขง็	
(Strength)	 และศกัยภาพของตราสนิค้า	(Abilities)	 และคณุค่าของ
องค์กร	(Organization	Values)	
 ขั้นตอนที่	2	การสร้างอัตลักษณ์ของตราสินค้าอย่างเป็น
ระบบ	(Brand	Identity	System)	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอนย่อย	ดังนี้	
	 2.1)	 การสร้างอัตลักษณ์หลักของตราสินค้า	 (Core	
Identity)	 และการสร้างเอกลักษณส่วนขยายของตราสินค้า	
(Extended	 Identity)	 กล่าวคือ	 อัตลักษณ์หลักของตราสินค้า	
(Core	Identity)	จะมีการก�าหนดขึ้นมาจากองค์ประกอบอื่นๆ	ที่
ท�าให้ตราสินค้านั้นมีความพิเศษเฉพาะตัว	 ไม่เหมือนกับตราสิน
ค้าของคู่แข่ง	และมีคุณค่ากับผู้บริโภคในด้านใดด้านหนึ่ง	ในการ
ก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะมกัจะก�าหนดโดยใช้ค�าเพยีงค�าเดยีวเป็น
วลสีัน้ๆ	หรอืเป็นข้อเพือ่บ่งบอกว่าตราสนิค้านัน้มคีณุค่าด้านใดมาก
ที่สุด	 เป็นการให้ค�ามั่นสัญญา	(Promise)	 กับผู้บริโภคเป้าหมาย
ว่าตราสินค้านั้นจะท�าอะไรเพื่อผู้บริโภคบ้าง	 หรือ	 เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้บริโภคในเรื่องใดบ้าง	 ในขณะเดียวกันก็เป็นการให้ค�ามั่น
สัญญาจากองค์กรที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	
ส่วนเอกลักษณส่วนขยายของตราสินค้า	 (Extended	 Identity)	
เป็นส่วนประกอบของคุณลักษณะเฉพาะที่ช่วยเพิ่มเติม	 หรือ	
ขยายความหมายท�าให้คุณลักษณะเฉพาะชัดเจนยิ่งขึ้น	 ส�าหรับ
คณุลกัษณะเสรมิจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ	ทีช่่วย
เพิ่มเติมให้รายละเอียดท�าให้ตราสินค้านั้นมีความน่าสนใจ	 และ
มีความแข็งแกร่งมากขึ้น	 สามารถรับมือกับการท้าทายของคู่แข่ง
ได้	(Aaker,	1996)	 การสร้างอัตลักษณ์นี้	 กระท�าได้หลายวิธีด้วย
การเชื่อมโยงตราสินค้ากับประโยชน์อันเกิดจากการท�าหน้าที่ของ
ตราสินค้า	(Functional	Benefit)	 และประโยชน์ทางด้านอารมณ์	
และความรู้สึก	(Emotional	Benefit)	หรือการเชื่อมโยงตราสินค้า
ที่เป็นบุคคลเข้ากับคุณลักษณะของบุคคล	(Personality	Attribute)	
หรือการเชื่อมโยงตราสินค้าที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์เข้ากับภาพ
ลักษณ์ที่เห็นได้	(Visual	Imagery)	ขึ้นอยู่กับว่าตราสินค้านั้นเป็น
ตราสินค้าประเภทใด	เช่น	ตราสินค้าทั่วไป	(Brand	as	Product)	
ตราสนิค้าทีเ่ป็นองค์กร	(Brand	as	Organization)	ตราสนิค้าทีเ่ป็น
บุคคล	(Brand	as	Person)	และตราสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์	(Brand	
as	Symbol)	(Aaker,	1991)

2.2)	 การน�าเสนอคุณค่าของตราสินค ้า	 (Value	
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Proposition)	 คือ	 การที่ตราสินค้าน�าเสนอว่าตราสินค้าสามารถ
จัดหาประโยชน์ต่างๆ	 อันเกิดจากการท�าหน้าที่ของตราสินค้า	
(Functional	Benefit)	ประโยชน์ต่างๆ	ทางด้านอารมณ์	และความ
รู้สึก	(Emotional	benefit)	 และประโยชน์ต่างๆ	 ของตราสินค้า
สะท้อนตัวตนของผู้บริโภค	(Self-Express	Benefit)	ให้กับผู้บริโภค
ได้	(Aaker,	1991)

2.3)	 การสร ้างความน ่าเชื่อถือให ้กับตราสินค ้า	
(Credibility)	 คือ	 การเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับองค์กร	 โดย
การท�าให้เห็นว่า	 ตราสินค้ามีคุณภาพในการผลิต	 องค์กรของ
ตราสินค้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าในกลุ่มประเภทนั้น	
(Expertise)	 มีความซื่อสัตย์ในการผลิตสินค้า	(Trustworthiness)	
มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต	 องค์กรใช้เทคโนโลยีในการท�างาน	
(Innovation)	องค์กรผู้ผลิตตราสินค้านั้นมีความห่วงใยใส่ใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อม	 และชุมชนที่อยู่รอบๆ	 องค์กร	 (Environmentally	
Sensitive	or	Community	Mind)	(Aaker,	1991)	
	 2.4)	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้
บริโภค	(Brand-Customer	Relationships)	ถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญ
ส�าหรับการสร้างตราสินค้า	 เนื่องจากตราสินค้าเป็นสิ่งที่จะต้อง
ถูกน�าเสนอไปยังผู้บริโภค	 เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ�า	และเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า	 จึงจะช่วยท�าให้ตราสินค้านั้นขายได้	
ด้วยการโยงผู้บริโภคเข้ากับตราสินค้า	 ให้ตราสินค้าเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	วิธีการง่ายๆ	ที่นิยม
ใช้มากที่สุด	 ก็คือ	 การสร้างบุคลิกภาพให้กับตราสินค้า	(Brand	
Personality)	ให้มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต	(Life	
Style)	 ของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด	 การน�าเอา
คณุลกัษณะของสนิค้า	(Product	Attribute)	และรปูแบบการใช้งาน
ของสนิค้า	(Product	Feature)	มาสร้างความเชือ่มโยงตราสนิค้ากบั
ผู้บริโภค	หรือการท�าให้พฤติกรรมของตราสินค้าและผู้บริโภคเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน	(Behavioral	Interdependence)	
มีพันธะสัญญาต่อกัน	 (Personal	Commitment)	 ในแง่ความ
ต้องการและการตอบสนองต่อความต้องการ	 มีความรู้สึกรักใคร่
ต่อกัน	(Love	and	Passion)	 รู้สึกว่าไม่มีตราสินค้าใดทดแทน
ตราสินค้านั้นได้	 ตราสินค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้บริโภค	 มี
ประสบการณ์และช่วงเวลาดีๆ	ร่วมกัน	(Nostalgia	Connection)	
ตราสินค้ามีความสนใจ	กิจกรรม	และการแสดงออกเหมอืนกนักบั
ผูบ้รโิภค	(Self-Concept	Connection)	ผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธ์ที่
แนบแน่นกบัตราสนิค้า	(Intimacy)	 เข้าใจคณุลกัษณะ	 และข้อมลู
ต่างๆ	 เกีย่วกบัตราสนิค้า	 หรอืองค์กรของตราสนิค้าอย่างถ่องแท้	
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้านั้นว่า	 เป็นตราที่มีคุณภาพ	
(Partner	Quality)	 และสามารถสร้างความพงึพอใจในการซือ้หรอื

ใช้ได้เสมอ	(Aaker,	David,	1996,	159-167)
ขั้นตอนที่	 3	 การน�าอัตลักษณ์ของตราสินค้าไปสร้าง

ตราสินค้าอย่างเป็นระบบ	(Brand	 Identity	 Implementation	
System)	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอนย่อย	คือ	

3.1)	 การก�าหนดและสร้างต�าแหน่งตราสินค้า	(Brand	
Position)	 หัวใจส�าคัญของก�าหนดและสร้างต�าแหน่งของตราสิน
ค้า	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการน�าบางส่วนของอัตลักษณ์ของตราสินค้า	
และคุณค่าของตราสินค้า	(Parts	of	the	 Identity	and	Value	
Proposition)	มาสร้างเป็นต�าแหน่งของตราสนิค้า	โดยใช้การสือ่สาร
เพื่อการสร้างตราสินค้าเชิงรุก	(Active	Communication)	 และ
การแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบของตราสินค้า	(Demonstrates	
Advantage)	 เมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่นในกลุ่มประเภทสินค้า
เดียวกัน	เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่า	ต�าแหน่งที่ตราสินค้านั้นอยู่	
มีความได้เปรียบคู่แข่ง	(Competitive	Advantage)	เหนือกว่าคู่
แข่งขัน	และน�าเสนอคุณค่าของตราสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน	
โดยเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับการซื้อ	 หรือใช้สินค้าของผู้บริโภค	
ท�าให้ผู้บริโภคเห็นว่า	 ตราสินค้านั้นมีบุคลิกที่แตกต่างจากคู่แข่ง	
องค์กรของตราสนิค้านัน้มคีณุลกัษณะทีแ่ตกต่างจากคูแ่ข่ง	ตราสนิ
ค้านัน้สามารถจดัหาประโยชน์ต่างๆ	อนัเกดิจากการท�าหน้าทีข่อง
ตราสนิค้า	(Functional	Benefit)	ประโยชน์ต่างๆ	ทางด้านอารมณ์	
และความรู้สึก	(Emotional	Benefit)	 และประโยชน์ต่างๆ	 ของ
ตราสนิค้าสะท้อนตวัตนของผูบ้รโิภค	(Self-Express	Benefit)	ทีแ่ตก
ต่างจากคู่แข่งให้กับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้	

3.2)	การน�าเสนอต�าแหน่งตราสนิค้าในรปูแบบต่างๆ	คอื	
นอกจากจะการน�าเสนอต�าแหน่งของตราสินค้าที่แตกต่างจากคู่
แข่งขันทั้งหมดผ่านการสื่อสารเชิงรุก	(Active	Communication)	
แล้ว	 ยังต้องสร้างทางเลือกอื่นๆ	 ทางการสื่อสารการเพื่อการ
สร้างตราสินค้าด้วย	(Alternative	Communication)	 เช่น	 การ
โฆษณา	การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด	การจัดโครงการพิเศษ
ให้สมาชิก	 การสร้างคลับเพื่อสมาชิก	 การท�าการตลาดทางตรง	
การประชาสมัพนัธ์	การส่งเสรมิการขาย	การจดักจิกรรมการแสดง
สินค้า	 การจัดแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้า	 หรือร้านค้า	 การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์	 ฯลฯ	 การเชื่อมโยงตราสินที่มีความแตกต่าง
จากคู่แข่งขัน	 และน�าเสนอผ่านสัญลักษณ์	 และการเปรียบเทียบ	
(Symbol	and	Metaphor)	เพื่อให้ผู้บริโภคจดจ�าตราสินค้าได้ง่าย	
และช่วยให้การสื่อสารเพื่อการสร้างตราสินค้าแผ่ขยายออกไปยิ่ง
ขึ้น	(Aaker,	1996)

3.3)	 การติดตามและประเมินผลการสร้างตราสินค้า	
(Tracking)	 ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างตราสินค้า	 เป็นการ
ประเมนิต�าแหน่งของตราสนิค้าเป็นหลกั	และประเมนิองค์ประกอบ	
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อื่นๆ	 ของตราสินค้าอย่างเช่น	 อัตลักษณ์ตราสินค้าในบางโอกาส	
ด้วยการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	 เพื่อ
ประเมนิผลการรบัรู	้(Perception)	ของผูบ้รโิภคต่อต�าแหน่ง	คณุค่า	
(Value)	ของตราสินค้า	นอกจากนี้	การประเมินผลยังท�าให้ทราบ
ถงึการเปลีย่นแปลงข้ามกลุม่ย่อยของกลุม่เป้าหมายทางการตลาด	
(Cross-Section	of	the	Target	Segmentation)	 เพื่อที่จะน�ามา
ปรับปรุงการสร้างตราสินค้าในอนาคต	 รวมทั้งจัดหาให้ประโยชน์
ต่างๆ	 อันเกิดจากการท�าหน้าที่ของตราสินค้า	 (Functional	
Benefit)	 ประโยชน์ต่างๆ	 ให้กับผู้บริโภคได้เหมาะสม	 ท�าให้ผู้
บริโภคมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแนบแน่นกับตราสินค้ายิ่งๆ	 ขึ้นไป	
ซึ่งการติดตามและประเมินผลการสร้างตราสินค้านี้	 จะมีขั้นตอน
ทกุอย่างเหมอืนกบัขัน้ตอนที่	1	ในกระบวนการสร้างตราสนิค้า	คอื	
ประกอบด้วย	 การวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค	(Consumer	Analysis)	
การวิเคราะห์คู่แข่ง	(Competitor	Analysis)	 และการวิเคราะห์
ตราสินค้าของตนเอง	(Self	-	Analysis)	(Aaker,	1996)	

กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (Branding Strategy)

	 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยสร้าง
ความหมายให้กบัตราสนิค้า	เพือ่ปกป้องส่วนแบ่งตลาดทีซ่ือ้หรอืใช้
ตราสินค้า	ช่วยสร้างต�าแหน่งของตราสินค้า	เพื่อใช้ต่อสู้กับคู่แข่ง	
และช่วยรกัษากลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายให้อยูก่บัตราสนิค้านัน้ไปนาน
แสนนาน	กลยทุธ์ของตราสนิค้านัน้มมีากมายหลายรปูแบบ	ดงัต่อ
ไปนี้	
	 Chris	 Fill	 (2005)	 มีทัศนะว่า	 กลยุทธ์การสร้างตรา 
สินค้า	 มี	3	 กลยุทธ์	 คือ	1)	 การสร้างความแตกต่างให้กับตรา 
สินค้า	(Differentiation)	คือ	การท�าให้ตราสินค้ามีความหมายที่
แตกต่างจากตราสนิค้าของคูแ่ข่งขนั	เป็นวธิกีารสร้างสร้างสนิค้าที่
ท�าให้ตราสินค้ามีต�าแหน่งของตราสินค้า	 เพื่อที่จะท�าให้ผู้บริโภค
เข้าใจได้ว่า	 ตราสินค้านี้เป็นอย่างไรมีจุดยืนอย่างไร	2)	 การเพิ่ม
คุณค่าให้กับตราสินค้า	 (Added	Value)	 คือ	 การที่ตราสินค้า
พยายามเพิ่มประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ	ไม่ว่าจะเป็น	ประโยชน์
ต่างๆ	อนัเกดิจากการท�าหน้าทีข่องตราสนิค้า	(Functional	Benefit)	
ประโยชน์ต่างๆ	 ทางด้านอารมณ์	 และความรู้สึก	 (Emotional	
Benefit)	 และประโยชน์ต่างๆ	 ของตราสินค้าสะท้อนตัวตนของผู้
บริโภค	(Self-Express	Benefit)	ในตราสินค้าให้มีมากยิ่งขึ้น	เป็น
วธิกีารสร้างความได้เปรยีบของตราสนิค้าจากตราสนิค้าของคูแ่ข่ง	
เนื่องจาก	ประสิทธิภาพของการรับรู้	(Perceived	Performance)	
ในคุณภาพของสินค้าที่เน้นเรื่องประโยชน์จากการซื้อหรือใช้สินค้า	
ความหมายในเชงิจติวทิยา	(Psychological	Meaning)	ซึง่ผูบ้รโิภค
ได้รบัการเชือ่มโยงให้เกีย่วข้องกบัองค์ประกอบทีส่มัผสั	หรอืจบัต้อง

ไม่ได้เกีย่วกบัตวัสนิค้า	ซึง่ผูบ้รโิภคแต่ละคนจะก�าหนดความหมาย
ให้กับตราสินค้าแตกต่างกันไป	ตามบุคลิกภาพและการแสดงออก
ของผู้บริโภค	 การตระหนักรู้เกี่ยวกับตราสินค้า	 (Brand-Name	
Awareness)	เป็นระดบัของการตระหนกัรูต่้อตราสนิค้า	และท�าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความรูส้กึคุน้เคย	หรอืไม่มคีวามรูส้กึเสีย่งทีจ่ะซือ้หรอื
ใช้ตราสินค้า	และ	3)	การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	
(Integration)	 คือ	 การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	
(Integrated	Marketing	Communication)	 เพื่อช่วยรักษาให้
ตราสินค้านั้นมีประสิทธิภาพต่อไป	 เนื่องจากการสื่อสารถือเป็น
สิ่งส�าคัญที่ช่วยพัฒนา	และรักษาให้ตราสินค้ามีความหมายคงอยู่
ต่อไป	 เครื่องมือของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทุก
เครื่องมือ	ถูกน�ามาใช้สนับสนุนตราสินค้า	และสารของตราสินค้า	
เพื่อที่จะน�าพาคุณค่าของตราสินค้าไปสู่ผู้บริโภค	ท�าให้คุณค่าของ
ตราสนิค้านัน้	ยงัคงอยูอ่ย่างมอีตัลกัษณ์และคณุค่านัน้ได้รบัการส่ง
เสรมิ	การใช้การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการเป็นวธิหีนึง่ทีท่�าให้
ได้รับความส�าเร็จในการสร้างตราสินค้า	ส�าหรับเครื่องมือของการ
สือ่สารการตลาดทีใ่ช้เป็นกลยทุธ์ในการสร้างตราสนิค้า	ได้แก่	การ
โฆษณา	(Advertising)	เทคนิคการใช้สื่อต่างๆ	ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน	
(Below	the	Line	Techniques)	
	 Jean-Noel	Kepferer	(1998)	ก็มีทัศนะในเรื่องกลยุทธ์
การสร้างตราสินค้าคล้ายคลึง	Chris	Fill	 ในเรื่องของการใช้การ
สื่อสารในการสร้างตราสินค้า	 โดยกล่าวว่า	การสื่อสารเป็นเครื่อง
มือของตราสินค้า	 เพราะหากตราสินค้าไม่มีการสื่อสาร	 ตราสิน
ค้าก็จะไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน	 การสร้างตราสินค้าด้วย
การสื่อสารจะท�าให้ตราสินค้ามีความแตกต่าง	 และช่วยให้ใช้
พนักงานขายน้อยลง	 แต่ต้องไม่ละเลยการวิจัย	 และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	 เนื่องจากผลของการวิจัยนั้นจะท�าให้ตราสินค้าถูก
สร้างได้รวดเรว็ขึน้	เข้าถงึกลุม่ประชาชนจ�านวนมากได้เรว็ขึน้	การ
โฆษณาช่วยท�าให้ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับผู้บริโภค	 ผลการ
วิจัยเกี่ยวกับตราสินค้าแสดงให้เห็นว่า	มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
การใช้งบประมาณโฆษณากบัยอดขาย	และความชดัเจนในตราสนิ
ค้า	 เนื่องจากการใช้การโฆษณานั้นช่วยเพิ่มยอดขายสินค้า	 และ
ท�าให้ตราสินค้ามีความชัดเจน	มีความแตกต่างจากสินค้าในกลุ่ม
ประเภทเดียวกันมากยิ่งขึ้น
	 ส่วน	Duane	E.	Knapp	(2000)	กล่าวว่า	กลยุทธ์การ
สร้างความเชื่อเกี่ยวกับตราสินค้า	(The	Brandstrategy	Doctrine)	
ว่าจะต้องประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ได้แก่	
	 1)	การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของตราสินค้า	และ
กลุ่มเป้าหมายในอนาคตของตราสินค้า	(Assessing	the	Brand’s	
Current	Situation	and	Future	Prospects)	 คือ	 การวิเคราะห์
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สถานการณ์ของตลาด	 ลูกค้า	 คู่แข่ง	 และสภาพเศรษฐกิจสังคม	
เพื่อที่จะได้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์	
และลักษณะทางจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้ม	(Trend)	
จะเป็นลูกค้าของตราสินค้าในอนาคต	
	 2)	การพฒันาพนัธะสญัญาของตราสนิค้า	(Developing	
the	Brand	Promise)	เมื่อประเมินและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายใน
อนาคตของตราสินค้าเสร็จแล้ว	 ก็สร้างและทดสอบพันธะสัญญา	
(Promise)	 หรือข้อเสนอเกี่ยวกับคุณค่าของตราสินค้า	 (Value	
Proposition)	ซึ่งพัฒนามาจากประโยชน์ต่างๆ	อันเกิดจากการท�า
หน้าที่ของตราสินค้า	(Functional	Benefit)	ประโยชน์ต่างๆ	ทาง
ด้านอารมณ์	และความรู้สึก	(Emotional	benefit)	และประโยชน์
ต่างๆ	 ของตราสินค้าสะท้อนตัวตนของผู้บริโภค	(Self-Express	
Benefit)	ควรก�าหนดพนัธะสญัญาทีม่คีวามโดดเด่น	แตกต่าง	จาก
นั้นก็ท�าการทดสอบพันธะสัญญา	(Promise)	 หรือข้อเสนอเกี่ยว
กับคุณค่าของตราสินค้า	(Value	Proposition)	กับกลุ่มเป้าหมาย	
ซึ่งพันธะสัญญาของตราสินค้า	(Brand	Promise)	 จะช่วยท�าให้ 
ผู้บริโภคเข้าถึงหัวใจ	 จิตใจ	 และวิญญาณของตราสินค้า	 และ
ช่วยท�าให้องค์กรมีทิศทางในการสร้างกิจกรรม	 หรือสารเกี่ยวกับ
ตราสินค้าด้วย	
	 3)	 สร้างพมิพ์เขยีวของตราสนิค้า	(Creating	The	Brand	
Blueprint)	คอื	การสร้างโครงร่าง	(Out	Line)	ของสารทีม่คีวามหลาก
หลายซึง่จะใช้สือ่พนัธะสญัญากบักลุม่เป้าหมาย	 ได้แก่	3.1)	ชือ่ของ
ตราสนิค้า	3.2)	โลโก้	(Logo)	3.3)	ค�าขวญั	(Slogan,	Tagline)	ทีม่ี
ความแตกต่าง	โดดเด่น	ดงึดดูใจ	สามารถน�าไปปรบัใช้ได้ง่าย	จดจ�า
ได้ง่าย	ไม่มข้ีอจ�ากดัทางด้านกาลเวลา	ท�าให้เหน็ถงึความแตกต่างของ
ตราสนิค้า	และแสดงประโยชน์ของตราสนิค้า	3.4)	เรือ่งราวเกีย่วกบั
ตราสนิค้า	(Brand	Story)	เช่นต�านานการเกดิขึน้ของตราสนิค้า	ทีส่ร้าง
ความรูส้กึเชงิบวก	 สร้างความประทบัใจให้กบักลุม่เป้าหมาย	 ท�าให้
ตราสนิค้าสมัผสัจบัต้องกบักลุม่เป้าหมายได้ง่ายขึน้	เหน็ถงึบคุลกิของ
ตราสนิค้าชดัเจนมากขึน้	 โดยให้เอเยนซีผู่เ้ชยีวชาญเป็นผูด้�าเนนิการ	
วตัถปุระสงค์หลกัของการท�าพมิพ์เขยีวของตราสนิค้ากค็อืการน�าไป
ก�าหนดแนวทางของสารทีจ่ะน�าไปสือ่สารเพือ่สร้างตราสนิค้า	(Knapp,	
2000)	
	 4)	 การวางแผนและเขียนกลยุทธ์เกี่ยวกับการปลูกฝัง
ความเชือ่เกีย่วกบัตราสนิค้า	(Brand	Culturalization	Plan	and	The	
Written	Brandstrategy	Doctrine)	คือ	การเขียนหลักการพื้นฐาน
ของตราสนิค้า	การสร้างเป้าหมายคณุค่าตราสนิค้า	การเขยีนโครง
ร่างแผนของการสือ่สาร	และการวางแผนปลกูฝังความเชือ่เกีย่วกบั
ตราสนิค้า	เพือ่ให้ทกุคนในองค์กรน�าหลกัการพืน้ฐานและแผนงาน
เกีย่วกบัการสร้างตราสนิค้านีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการสร้างตราสนิ

ค้าในใจของผู้บริโภคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ส่วนการปลูกฝัง
ความเชือ่เกีย่วกบัตราสนิค้า	คอื	การน�าเสนอคณุค่าทีเ่หนอืชัน้ของ
ตราสินค้ากับผู้บริโภค	ท�าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อตราสินค้าในใจ
ผู้บริโภค	และใช้สื่อต่างๆ	อย่างการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	การ
ส่งเสริมการขาย	 อินเทอร์เน็ต	 แค็ตตาล็อค	 และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ	
เพื่อช่วยในการสื่อสารเพื่อการสร้างตราสินค้า	ท�าให้ผู้บริโภคเรียน
รูพ้นัธะสญัญาของตราสนิค้า	และท�าให้ผูบ้รโิภคเข้าใจ	มคีวามเชือ่
ต่อตราสินค้า	 เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือใช้ตราสินค้า	 และท�าให้
ตราสินค้าเป็นตราที่มีชีวิต	(Knapp,	2000)	
	 5)	สร้างความได้เปรยีบของตราสนิค้า	(Establish	brand	
advantage)	 คอื	 การพฒันาตราสนิค้า	 การรกัษาตราสนิค้าเดมิ
ให้คงอยู	่ หรอืการสร้างและก�าหนดตราสนิค้าในอนาคต	 การสร้าง
พันธมิตร	(Alliance)	 ของตราสินค้าที่เหมาะสม	 เพื่อที่จะขยาย
ตราสินค้า	(Leverage	the	brand)	 รักษาตราสินค้า	 ปรับปรุง
พัฒนาตราสินค้าใหม่	 ท�าให้ตราสินค้ากลายเป็นตราสินค้าที่แท้
จรงิ	(Genuine	brand)	ไม่ใช่เป็นแค่เพยีงสนิค้า	เพือ่ทีจ่ะท�าให้ตรา
ประสบกบัความส�าเรจ็ขัน้สงูสดุ	(Knapp,	2000)
	 นอกจากขั้นตอน	5	 ขั้นตอนนี้แล้ว	Duane	E.	Knapp	
(2000)	 ยังกล่าวเน้นด้วยว่า	 สื่ออินเทอร์เน็ตถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญ
การสร้างตราสินค้าอีกด้วย	เนื่องจากปัจจุบัน	ผู้บริโภคหันมาเปิด
รับสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น	 และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสร้าง
ตราสินค้านั้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเพื่อการสร้างตราสิน
ค้า	ไม่ว่าจะเป็นค่าประดาษ	ค่าโฆษณา	ความสิ้นเปลืองในสิ่งของ
ต่างๆ	 ค่าขนส่ง	 และค่าออกแบบ	 และสื่ออินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อ
ที่สามารถปรับข้อมูลให้มีความทันสมัยได้ตลอดเวลา	 ให้ความ
สะดวกกับลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูล	 ให้ได้ทั้งข้อมูลและความ
บันเทิง	ผู้บริโภคสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้า	ท�าให้ตราสิน
ค้ามีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้ตราสิน
ค้ายังได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้บริโภค	 ความต้องการของผู้
บรโิภค	และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจากการใช้อนิเทอร์เนต็	ซึง่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับพัฒนาตราสินค้าต่อไปด้วย	(Knapp,	2000)
	 Tom	Duncan	(2002,	p.	125-152)	 กล่าวว่า	 การ
สื่อสารเพื่อการตลาดแบบบูรณาการ	 (Integrated	Marketing	
Communication:	 IMC)	 เช่น	 การโฆษณา	 การประชาสัมพันธ์	
การส่งเสริมการขาย	 การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม	 พนักงานขาย	
ฯลฯ	 นั้น	 ท�าให้กระบวนการสร้างตราสินค้านั้นมีประสิทธิภาพ	
เพราะสารต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างตราสินค้า	ไม่ว่า
จะเป็น	สาร	รูปภาพ	เสียง	อัตลักษณ์ของตราสินค้า	แคมเปญของ
ตราสนิค้า	จะต้องอาศยัการสือ่สารเป็นสือ่กลางในการถ่ายทอดไป
สู่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความหมายทั้งสิ้น	การสื่อสารการตลาดแบบ
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บรูณาการ	ไม่เพยีงแต่เป็นสือ่กลางในการถ่ายทอดสารของตราสนิ
ค้าไปสู่ผู้บริโภค	 แต่ยังเป็นสื่อกลางที่ท�าให้ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์	
(Interactive)	 กับตราสินค้า	 ในการถ่ายทอดการตอบสนองกลับ	
(Feedback)	 ของผู้บริโภคมายังตราสินค้าด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ซือ้หรอืไม่ซือ้ตราสนิคา้	ความต้องการขอ้มูลเพิ่มเตมิ	การมาเยี่ยม
ชนร้านค้า	การขอสินค้าตัวอย่าง	หรือการซื้อซ�้ากลับมายังตราสิน
ค้าอีกด้วย	
	 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการช่วยถ่ายทอดสาร
ต่างๆ	ของตราสนิค้า	เช่น	คณุภาพของตราสนิค้า	ราคาของตราสนิ
ค้า	อัตลักษณ์ของตราสินค้า	ต�าแหน่งของตราสินค้า	คุณค่าของ
ตราสินค้า	 เมื่อผู้บริโภคได้ยิน	 ดูสารเหล่านั้นผ่านสื่อต่างๆ	 ก็จะ
ท�าการถอดรหัส	(Decode)	 สารเหล่านั้น	 และรวมรหัสจากสาร
เหล่านั้นเข้ากับความประทับใจ	 ความคิด	 ความรู้สึก	 เกี่ยวกับ
ตราสินค้าและองค์กรของตราสินค้า	 ท�าให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับ
ตราสินค้า	(Brand	Perception)	และท�าให้ตราสินค้านั้นอยู่ในใจ
ของผูบ้รโิภคได้	การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการยงัเป็นเสมอืน
สะพานที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า	 ท�าให้
ตราสินค้ามีความใกล้ชิดกับผู้บริโภค	 เนื่องจากทุกจุดติดต่อของ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 ไม่ว่าจะเป็น	 พนักงานขาย	
พนักงานขององค์กร	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน	
การจัดกิจกรรม	หรือการใช้สื่ออื่นๆ	ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน	ยังเป็นสื่อ
กลางในการส่งสารทีต่ราสนิค้าสร้างขึน้	ไปให้ผูบ้รโิภค	ถอืเป็นการ
สร้างจุดติดต่อให้กับตราสินค้าด้วย	(Brand	Contact)	ด้วย	
	 John	Mariotti	(2000)	 กล่าวว่า	 กลยุทธ์ของการสร้าง
ตราสนิค้านัน้ม	ี3	ขัน้ตอนด้วยกนั	คอื	1)	การท�าวจิยัการตลาด	เพือ่
ส�ารวจว่า	ตอนนี้ตราสินค้ามีความหมายอย่างไรต่อผู้บริโภค	และ
ผู้จัดจ�าหน่าย	(Trade)	ผู้บริโภค	และผู้จัดจ�าหน่ายรู้จักตราสินค้า
ดีเพียงใด	จะได้ไม่ท�าให้สูญเสียงบประมาณ	เสียเวลาในการสร้าง
ตราสินค้า	2)	 พิจารณาว่าจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอะไร	 เช่น	
สินค้า	ราคา	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	หรือ	การสื่อสารการตลาด
เป็นกลยุทธ์ที่จะท�าให้ตราสินค้าสามารถยืนหยัดอยู่ได้	 และได้รับ
การยอมรบั	วางแผนการกลยทุธ์ทางการตลาดก่อน	ด้วยการใช้การ
ตลาดแบบผสมผสาน	(Marketing	Mixed)	คือ	ใช้	P	ทั้ง	4	ร่วม
กัน	ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้การโฆษณาเป็นยุทธวิธี	(Tactic)	ใน
การสร้างตราสินค้า	 เพื่อท�าให้ไม่สูญเสียเงินงบประมาณไปอย่าง
ไม่คุ้มค่า	 เพราะการโฆษณาอาจจะไม่ได้ช่วยท�าให้ตราสินค้าเป็น
ที่ต้องการของผู้บริโภคตามที่คาดหวัง	3)	 ตัดสินใจว่าต้องการให้
ความหมายอะไรในตราสินค้าถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้บริโภค	 ด้วยการ
พฒันากลยทุธ์ในการสร้างตราสนิค้า	จากนัน้จงึสร้างความต้องการ
ในตราสินค้า	และสร้างบุคลิกของตราสินค้า	(Brand	Character)	

ให้สอดคล้องกับการสร้างชื่อตราสินค้า	(Brand	Name)	
	 Paul	Temporal	(2002)	 มีทัศนะว่า	 กลยุทธ์การสร้าง
ตราสินค้าไม่ได้อยู ่ที่ขั้นตอนการสร้างตราสินค้า	 แต่กล่าวว่า	
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้านั้น	 เริ่มต้นตั้งแต่การท�าการตลาด	
หัวใจของการสร้างตราสินค้า	 คือ	 การศึกษาความต้องการของผู้
บริโภค	(Inside-Out)	และศึกษาว่าผู้บริโภครับรู้ตราสินค้าอย่างไร	
ผู้บริโภคมีทัศนคติ	 และพฤติกรรมอย่างไรในการซื้อหรือใช้สินค้า	
ด้วยการท�าวิจัย	เพื่อที่จะน�าข้อมูลเหล่านั้นมา	สร้างเป็นโอกาสใน
การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค	 และสร้าง
ตราสนิค้า	เขายงัได้กล่าวอกีว่า	การน�าเสนอคณุค่าของตราสนิค้าถอื
เป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัการสร้างตราสนิค้า	 แต่กลยทุธ์การ
สร้างตราสนิค้าไม่ได้เป็นการน�าเสนอคณุค่าของตราสนิค้าด้วยการใช้
ประโยชน์ต่างๆ	อนัเกดิจากการท�าหน้าทีข่องตราสนิค้า	(Functional	
Benefit)	ผูบ้รโิภคไม่ได้ซือ้หรอืใช้สนิค้าด้วยการใช้เหตผุล	(Rational)	
เป็นหลักในการตัดสินใจ	 แต่ผู้บริโภคซื้อหรือใช้สินค้าด้วยการใช้
อารมณ์	(Emotional	Capital)	ด้วย	ดงันัน้	การน�าเสนอคณุค่าของ
ตราสนิค้าจะต้องน�าประโยชน์ต่างๆ	ทางด้านอารมณ์	และความรูส้กึ	
(Emotional	Benefit)	และประโยชน์ต่างๆ	ของตราสนิค้าสะท้อนตวัตน
ของผูบ้รโิภค	(Self-Express	Benefit)	มาใช้เพือ่เป็นกลยทุธ์ในการสร้าง
ตราสนิค้าด้วย	 โดยให้เหตผุลว่า	 ผูบ้รโิภคทกุคนเลอืกตราสนิค้าด้วย
เหตผุลของตนเอง	เช่น	เลอืกตราสนิค้าซึง่สะท้อนตวัตนของผูบ้รโิภค	
เลอืกตราสนิค้าทีรู่ส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของตราสนิค้านัน้	การน�า
เสนอคณุค่าของตราสนิค้าด้วยการกระตุน้ทางด้านอารมณ์	และความ
รูส้กึ	(Emotional)	จะช่วยท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิความรูส้กึรกัใคร่	(Passion)	
และไม่มคีวามสงสยั	(Unquestionable)	ในตราสนิค้านัน้	และท�าให้
ตราสนิค้านัน้เป็นตราสนิค้าทีม่ชีวีติอยู	่(Live)	ตลอดเวลา	
	 ส�าหรับกลยุทธ์ในการน�าเสนอคุณค่าของตราสินค้าด้วย
การกระตุ้นทางด้านอารมณ์และความรู้สึก	(Emotional)	คือ	การ
ให้ความส�าคัญกับการสื่อสาร	 ต้องรับฟังสนใจในปฏิกิริยาตอบ
สนองของผูบ้รโิภค	และเรยีนรูพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั
ไปในผู้บริโภคแต่ละคนหรือแตกต่างกันไปตามสถานการณ์	ระลึก
ไว้อยู่เสมอว่าผู้บริโภคเชื่อตราสินค้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้	(Dialogue)	 ไม่ใช่ตราสินค้าที่สื่อสาร
ทางเดียว	(Monologue)	 การพัฒนาให้ตราสินค้าได้รับความไว้
วางใจ	(Trust)	จากผู้บริโภค	 เพราะผู้บริโภคจะเลือกซื้อ	หรือ	ใช้
ตราสนิค้าทีต่นไว้วางใจเท่านัน้	การท�าให้ตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์	
(Relationship)	 ฉันท์เพื่อน	(Friendship)	 กับผู้บริโภคเพื่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์กนัในระยะยาว	ตราสนิค้าต้องพยายามท�าให้ผูบ้รโิภค
มีประสบการณ์ที่ดีร่วมกับตราสินค้า	รู้สึกดีกับตราสินค้า	อยากอยู่
ใกล้ๆ	กับตราสินค้า	 เหมือนผู้บริโภคมีความรู้สึกเมื่ออยู่กับเพื่อน	
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และเกิดความภักดีในตราสินค้าในที่สุด	 ซึ่งกระบวนในการเกิด
ความสมัพนัธ์เชงิอารมณ์ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิค้า	จะมลี�าดบั
ดงันี	้คอื	การสร้างความตระหนกัรู	้ในตราสนิค้า	(Awareness)	การ
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตราสินค้า	(Information)	 ความเคารพ
นบัถอื	(Respect)	ความเป็นเพือ่นหรอืเป็นมติร	(Friendship)	ความ
ไว้วางใจ	(Trust)	และความภกัดใีนตราสนิค้า	(Loyalty)	(Temporal,	
2002)

บทสรุป: การสังเคราะห์กระบวนการสร้างตราสินค้าและกลยุทธ์

การสร้างตราสินค้า (Branding Process and Strategic 

Branding)

	 เมื่อรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างตราสิน
ค้า	และกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าจากหลายๆ	แนวคิด	ของนัก
วิชาการหลายๆ	ท่าน	ได้แก่	Chris	Fill,	David	Aaker,	Duane	E.	
Knapp,	Jean-Noel	Kepferer,	John	Mariotti,	Kavin	L.	Keller,	
Paul	Temporal,	Philip	Kotler	และ	Tom	Duncan	สามารถสรุป
สงัเคราะห์กระบวนการสร้างตราสนิค้าและกลยทุธ์การสร้างตราสนิ
ค้าได้ดังนี้	
 1.	บทสรุป:	 การสังเคราะห์กระบวนการสร้างตราสินค้า	
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ	5	ขั้นตอน	ดังนี้	
 ขั้นตอนที่	1	การวิเคราะห์ตราสินค้า	(Brand	Analysis)	
ประกอบด้วยการวิเคราะห์	3	ขั้นตอนย่อย	มีรายละเอียดดังนี้
	 1 .1)	 การวิ เคราะห ์กลุ ่มผู ้บริ โภค	 (Consumer	
Analysis)	 เป็นการวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภค	
(Psychographic	Pattern)	ได้แก่	การท�าความเข้าใจวิถีการด�ารง
ชีวิต	หรือการท�ากิจกรรมต่างๆ	ของผู้บริโภค	ความสนใจ	ความ
คิดเห็น	 ระดับชนชั้น	 บุคลิกของผู้บริโภค	 การวิเคราะห์ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค	 (Demographic	Pattern)	
ได้แก่	อายุ	เพศ	เชื้อชาติ	สถานภาพการสมรส	การศึกษา	อาชีพ	
รายได้	 และถิ่นที่อยู่อาศัย	 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค	
(Consumer	Behavior)	ได้แก่	การศึกษาพฤติกรรมการซื้อหรือใช้
สินค้า	(Occasions)	คุณประโยชน์ของสินค้า	(Benefits)	สถานะ
ของผู้บริโภค	(User	Status)	อัตราการซื้อหรือใช้สินค้า	(User	Rate)	
ความภกัดใีจตราสนิค้า	(Loyalty	Status)	ความพร้อมของผูซ้ือ้หรอื
ใช้สนิค้า	(Readiness)	ทศันคตทิีม่ต่ีอตราสนิค้า	(Attitude	toward	
product)	 การวิเคราะห์แนวโน้มความนิยม	(Trend)	 ของกลุ่มผู้
บริโภค	 ได้แก	่ การหาแรงจูงใจ	(Motivation)	 ในการซื้อหรือใช้
ตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภค	 การศึกษาความต้องการและยังไม่มี
ตราสินค้าได้ตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้	(Unmet	needs)	
ของกลุ่มผู้บริโภค	

	 1.2)	การวเิคราะห์คูแ่ข่ง	(Competitor	Analysis)	เป็นการ
ศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้า	บุคลิกและอัตลักษณ์ตราสินค้าของคู่
แข่ง	(Brand	Image,	Brand	Personality	and	Brand	Identity)	
เพื่อดูการรับรู้ของผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าของคู่แข่ง	เช่น	ตราภาพ
ลักษณ์	 บุคลิก	 และอัตลักษณ์	 การวิเคราะห์จุดแข็ง	(Strength)	
จุดอ่อน	 (Vulnerabilities)	 อุปสรรค	 (Thread)	 และโอกาส	
(Opportunity)	ของคูแ่ข่ง	การวเิคราะห์จดุแขง็	(Strength)	จดุอ่อน	
(Vulnerabilities)	อุปสรรค	(Thread)	และโอกาส	(Opportunity)	
ที่เรียกย่อว่า	“SWOT	analysis”
	 1.3)	การวเิคราะห์ตราสนิค้าของตนเอง	(Self	-	Analysis)	
เป็นการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ในปัจจุบันของตราสินค้า	(Existing	
Brand	 Image)	 การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตราสินค้า	 และ 
อัตลักษณ์ในปัจจุบันของตราสินค้า	 (Existing	Brand	 Identity)	
เพื่อดูการรับรู้ของผู้บริโภคต่อตราสินค้า	เช่น	ภาพลักษณ์	บุคลิก	 
อัตลักษณ์ของคู่แข่งในสายตาของผู้บริโภค	 การวิเคราะห์สิ่งที่
ตราสินค้าสั่งสมมา	(Brand	Heritage)	 หรือประวัติความเป็น
มาของตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค	 ถึงการเป็นตราสินค้า
ที่เป็นผู้บุกเบิก	 มีประวัติยาวนาน	 หรือมีความน่าประทับใจใน
การก่อตั้งตราสินค้า	 การวิเคราะห์จุดแข็ง	 (Strength)	 จุดอ่อน	
(Vulnerabilities)	อุปสรรค	(Thread)	และโอกาส	(Opportunity)	
ของตราสินค้าของตนเอง	โดยมีหลักและวิธีการวิเคราะห์เช่นเดียว
กับการวิเคราะห์	“SWOT	analysis”	ของคู่แข่ง
	 ขั้นตอนที่	2	การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	(Target	Market	
Segmentation)	ประกอบด้วย	2	ขั้นตอนย่อย	มีรายละเอียดดังนี้	
	 2.1)	การแบ่งกลุ่มเป้าหมายย่อยทางการตลาด	(Market	
Segmentation)	 เป็นการท�าให้กลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่	 มีความ
แตกต่างกันมาก	 ให้มีขนาดของกลุ่มเล็กลง	 เพื่อท�าความเข้าใจ
ลกูค้าและกลุม่เป้าหมาย	จะได้สามารถบรหิารจดัการสือ่สารได้ง่าย	
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ด้วยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม	
ที่แต่ละกลุ่มมีความเหมือนกันภายในกลุ่มแต่แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ม	 เพื่อที่จะออกแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่แตกต่าง
แต่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายย่อยแต่ละกลุ่ม	 ด้วยการรวบรวม
ข้อมูล	(Aggregating	Data)	และการบูรณาการข้อมูล	(Integrat-
ing	Data)	จากฐานข้อมูล	(Data	Base)	โดยจะต้องรวบรวมข้อมูล
ลกูค้าตามลกัษณะพฤตกิรรม	คอื	การพจิารณาจากสิง่ทีค่นเหล่านัน้
ท�าจรงิๆ	ว่าผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายกลุม่ไหนทีซ่ือ้สนิค้า	หรอืบรกิาร	
ซือ้อย่างไร	ซือ้เมือ่ไร	ใช้เงนิเท่าไรในการซือ้	และในอนาคตคาดว่า
จะซือ้เป็นเงนิอกีเท่าไร	ไม่ใช่แบ่งตามเกณฑ์ทีน่กัการตลาดคดิหรอื
สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง	

ส�าหรับเกณฑ์ในการแบ่งกลุ ่มย่อยของผู ้บริโภคนั้น	 
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มีอยู่หลายเกณฑ์	 เช่น	 การใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ 
ผู้บริโภค	(Demographic	Segmentation)	ลักษณะทางจิตวิทยา
และวิถีการด�ารงชีวิตของผู้บริโภค	(Psychographic	and	Lifestyle	
Segmentation)	 ลักษณะประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้
สินค้า	(Benefit	segmentation)	 ใช้พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็น
เกณฑ์	(Consumer	Behavior)	ในการแบ่ง	หรือใช้ลักษณะหลาย
ประการร่วมกันเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายย่อยทางการ
ตลาด	(Using	Multiple	Segmentation	Based)	 ก็ได้	 หรืออาจ
จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายย่อยทางการตลาดอย่างง่ายๆ	 โดยแบ่งเป็น	
3	 กลุ่ม	 ดังนี้คือ	1)	 กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน	(Present	Customers)	
สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อปริมาณมาก	 หรือลูกค้าที่น�า
ก�าไรมาให้องค์กรสูง	 กับ	 กลุ่มที่ให้ผลก�าไรกับองค์กรไม่มาก
นัก	2)	 กลุ่มลูกค้าของบริษัทคู่แข่ง	(Competitive	Customers)	 
แบ่งเป็นกลุ่มที่มีความภักดีต่อตราสินค้าของคู่แข่งมาก	 และ
กลุ ่มที่มีพฤติกรรมการซื้อในอดีตแบบกลับไปมา	 (Switcher)	 
3)	กลุม่ลกูค้าใหม่	(Emerging	Customers)	เป็นลกูค้าทีเ่พิง่ลองซือ้ 
สินค้าใช้	และยังไม่มีความผูกพันกับตราสินค้ามากนัก	

2.2)	 เลือกกลุ่มเป้าหมายย่อยทางการตลาด	(Target	
Market)	 โดยการประเมนิค่ากลุม่เป้าหมายย่อยทางการตลาดทีแ่ตก
ต่างกนัว่า	 ขนาดของกลุม่เป้าหมาย	 กลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสมกบั
ศกัยภาพขององค์กร	อตัราการเตบิโตในอนาคตของกลุม่เป้าหมายย่อย
ทางการตลาด	ผลตอบแทนและความคุม้ค่าของแต่ละกลุม่เป้าหมาย
ย่อยทางการตลาด	จากนัน้จงึตดัสนิใจเลอืกกลุม่เป้าหมายย่อยทางการ
ตลาด	โดยอาจจะเลอืกท�าตลาดโดยมุง่ทีก่ลุม่ย่อยทางการตลาดเฉพาะ
กลุม่ใดกลุม่หนึง่	หรอืเลอืกกลุม่เป้าหมายย่อยทางการตลาดหลายกลุม่
ส�าหรบัท�าการตลาด	 หรอือาจจะไม่สนใจความแตกต่างของกลุม่เป้า
หมายทางการตลาด	มุง่ทีจ่ะท�าตลาดโดยให้ครอบคลมุผูซ้ือ้กว้างทีส่ดุ	
และเลอืกท�าการตลาดกบัทกุกลุม่กไ็ด้	
 ขั้นตอนที่	 3	 ปฏิบัติการสร้างตราสินค้า	 (Branding	
Implementation)	 แบ่งออกเป็น	2	 ขั้นตอนย่อยด้วยกัน	 มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้	
	 3.1)	ปฏิบัติการสร้างตราสินค้าในเชิงปฏิบัติการ	ได้แก่

	 	 -	 การก�าหนดต�าแหน่งของตราสินค้า	 (Brand	
Positioning)	คอื	ต�าแหน่งของตราสนิค้าถกูก�าหนดโดยการใช้ส่วน
ผสมทางการตลาด	(Marketing	Mixed)	เป็นเกณฑ์ในการก�าหนด
ต�าแหน่งของตราสินค้า	 การสร้างต�าแหน่งของตราสินค้าเกิดขึ้น
จากตราสินค้าเอง	 เป็นสิ่งที่องค์กรก�าหนดขึ้นมา	 ไม่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ของผู้บริโภคแต่อย่างใด	 โดยเปรียบเทียบตราสินค้านั้น
กับตราของคู่แข่ง	 เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ร่วมกันภายในองค์กร
ว่า	ตราสินค้านั้นมีจุดยืนอย่างไร	ตราสินค้ามีความแตกต่าง	และ

ได้เปรยีบคูแ่ข่งขนั	รวมทัง้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ดี
กว่าตราสนิค้าอืน่ๆ	อย่างไร	ส�าหรบักลยทุธ์ในการก�าหนดต�าแหน่ง
ของตราสนิค้า	คอื	ต�าแหน่งของตราสนิค้าจะต้องมคีวามแขง็แกร่ง	
และมีความส�าคัญต่อผู้บริโภค	 ต�าแหน่งของตราสินค้าจะต้องมา
จากจดุแขง็ของตราสนิค้าอย่างแท้จรงิ	ต�าแหน่งของตราสนิค้าต้อง
แสดงให้เห็นความได้เปรียบของตราสินค้านั้นต่อคู่แข่ง	 ต�าแหน่ง
ของตราสินค้านั้นต้องน�ามาท�าการสื่อสารได้ง่าย	 ท�าให้ผู้บริโภค
เข้าใจในสารที่แท้จริงที่ต้องการจะสื่อสารได้	

	 	 -	การก�าหนดคุณค่าของตราสินค้า	(Brand	Value)	
คือ	 การที่ตราสินค้าพยายามเพิ่มประโยชน์ที่ผู ้บริโภคจะได้รับ	 
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่างๆ	 อันเกิดจากการท�าหน้าที่ของตรา 
สินค้า	(Functional	Benefit)	 ประโยชน์ต่างๆ	 ทางด้านอารมณ์	
และความรูส้กึ	(Emotional	Benefit)	และประโยชน์ต่างๆ	ของตรา 
สนิค้าสะท้อนตวัตนของผูบ้รโิภค	(Self-Express	Benefit)	ในตราสนิ
ค้าให้มีมากยิ่งขึ้น	 เป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบของตราสินค้า
จากตราสินค้าของคู่แข่ง	 โดยเชื่อมโยงประโยชน์ต่างๆ	 ของตรา 
สินค้าเหล่านี้	 เข้ากับการรับรู ้	 (Perceived	Performance)	 
ในคุณภาพของสินค้าของผู้บริโภค	 แล้วท�าให้ผู้บริโภคเกิดความ
หมายในเชิงจิตวิทยา	(Psychological	Meaning)	 เกี่ยวกับตัว
สนิค้า	ซึง่ผูบ้รโิภคแต่ละคนจะก�าหนดความหมายให้กบัตราสนิค้า
แตกต่างกันไป	ตามบคุลิกภาพและการแสดงออกของผูบ้ริโภคเอง	

	 	 -	 การก�าหนดบุคลิกของตราสินค้า	 (Brand	
Personality)	 คือ	 กลุ่มลักษณะเฉพาะของมนุษย์ทั้งลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์	เช่น	อายุ	เพศ	อายุ	ระดับชนชั้นในสังคม	และ
ลักษณะเฉพาะทางบุคลิก	 หรือลักษณะนิสัยด้วย	 เช่น	 เป็นคน
อบอุน่	อ่อนไหว	ทีถ่กูปรบัให้เชือ่มโยงกบัตราสนิค้า	การสร้างบคุลกิ
ของตราสินค้า	สามารถสร้างได้	2	รูปแบบ	คือ	1)	บุคลิกที่สร้าง
จากสินค้า	เป็นความเชื่อมโยงโดยตรงจากสินค้านั้น	ลักษณะของ
ตัวสินค้า	รูปแบบ	คุณภาพ	ฯลฯ	ทั้งหมดนี้จะมีผลส�าคัญต่อการ
ก�าหนดบุคลิกของตราสินค้า	2)	 บุคลิกที่ไม่ได้สร้างมาจากสินค้า	
เป็นบุคลิกภาพที่สร้างมาจากบุคลิกภาพของผู้ใช้สินค้า	 (User	
Imagery)	ทัง้ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคจรงิๆ	หรอืผูบ้รโิภคในอดุมคต	ิซึง่เป็น
ผู้ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของตราสินค้า	
	 	 	 -	 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของตราสินค้า	(Brand	
Identity	Creation)	 คือ	 ลักษณะพื้นฐานที่ประกอบกันเป็นตรา 
สินค้า	 อัตลักษณ์เป็นเสมือนลักษณะเฉพาะของตราสินค้า	 เป็น
แก่นแท้ของตราสินค้า	ที่ไม่ว่าจะผ่านกาลเวลาอย่างไร	รูปลักษณ์
ภายนอกของตราสินค้าจะเป็นไปอย่างไรก็ตาม	 และลักษณะ
เฉพาะของตราสินค้า	หรือ	แต่แก่นแท้ภายในตราสินค้าก็ยังคงอยู่	 
อัตลักษณ์ของตราสินค้าเกิดจากองค์ประกอบของตราสินค้า
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หลายๆ	 องค์ประกอบ	 ที่บ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบว่า	 สินค้านี้คือ
อะไร	 อัตลักษณ์ของตราสินค้าที่ดีจะต้องช่วยสร้างความสัมพันธ์
ให้เกิดขึ้นกับตราสินค้า	 ผู้บริโภค	 และองค์กรเจ้าของสินค้า	 ขั้น
ตอนการสร้างอัตลักษณ์ของตราสินค้านั้น	จะต้องเริ่มจากการระบุ 
อตัลกัษณ์หลกั	(Core	Identity)	อนัเป็นส่วนทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึแก่น
แท้ของตราสินค้า	ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น	(Credibility)	
ให้เกิดขึ้นกับตราสินค้าเสียก่อน	 จากนั้น	 จึงค้นหาส่วนเสริม 
อัตลักษณ์	(Extended	Identity)	อันเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมแก่นแท้
ของตราสินค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป	
	 	 	 -	 การออกแบบตราสินค้า	(Brand	Design)	 คือ	
การออกแบบตราสนิค้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าให้คณุค่าของตราสนิ
ค้า	ต�าแหน่งตราสนิค้า	และบคุลกิของตราสนิค้า	เป็นรปูธรรมมาก
ขึ้น	 ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถจับต้องได้มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	
ข้อมลูเกีย่วกบัคณุค่าของตราสนิค้า	ต�าแหน่งตราสนิค้า	และบคุลกิ
ของตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในขั้นตอนการออกแบบตรา 
สินค้า	 เพราะจะเป็นสิ่งช่วยในการตัดสินใจ	 และก�าหนดแนวทาง
ว่าตราสินค้านั้นควรถูกออกแบบ	และสร้างสรรค์อย่างไร	โดยการ
ออกแบบตราสินค้านั้นมีองค์ประกอบส�าคัญ	3	 องค์ประกอบด้วย
กัน	คือ	1)	การออกแบบชื่อของตราสินค้า	(Brand	Name)	2)	การ
ออกแบบโลโก้	(Logo)	3)	การออกแบบสโลแกน	(Slogan,	Tagline)	
ที่มีความแตกต่างโดดเด่น	 ดึงดูดใจ	 สามารถน�าไปปรับใช้ได้ง่าย	
จดจ�าได้ง่าย	 ไม่มีข้อจ�ากัดทางด้านกาลเวลา	 ท�าให้เห็นถึงความ
แตกต่างของตราสินค้า	 และแสดงประโยชน์ของตราสินค้า	 ช่วย
สร้างความรู้สึกเชิงบวก	สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย	
ท�าให้ตราสินค้าสัมผัสจับต้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น	 เห็นถึง
บุคลิกของตราสินค้าชัดเจนมากขึ้น	
	 3.2)	ปฏิบัติการสร้างตราสินค้าในเชิงจิตวิทยา	ได้แก่	

	 	 -	การสร้างการตระหนกัรูเ้กีย่วกบัตราสนิค้า	(Brand	
Awareness)	คือ	การสร้างระดับของการตระหนักรู้ต่อตราสินค้า	
และท�าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้นเคย	 หรือไม่มีความรู้สึกเสี่ยง
ที่จะซื้อหรือใช้ตราสินค้า	 การตระหนักรู้เกี่ยวกับตราสินค้าท�าให้
เห็นถึงจุดแข็งของตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค	เช่น	การรู้จัก
ตราสินค้า	(Recognition)	 ว่า	 ผู้บริโภคสามารถจ�าตราสินค้านั้น
ได้มาก่อนหรือไม่	 การระลึกถึงตราสินค้า	(Recall)	 ว่า	 ผู้บริโภค
สามารถจ�าตราสินค้าอะไรได้บ้าง	 ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน	
การจัดอันดับของตราสินค้าในใจของผู้บริโภค	(Top	of	Mind)	ว่า	
ตราสนิค้าทีผู่บ้รโิภคนกึถงึได้เป็นอนัดบัแรกคอืตราสนิค้าอะไร	การ
สร้างตระหนักรู้เกี่ยวกับตราสินค้า	 เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องสร้างให้
เกิดขึ้นก่อนที่ผู้บริโภคเป้าหมายจะตัดสินใจซื้อ	หรือใช้สินค้า	หาก
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายไม่ตระหนักรู้ว่าตราสินค้านั้นยังมีอยู	่ หรือ

การตระหนักรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้นลดลง	 ก็อาจจะท�าการตัดสิน
ใจซื้อหรือใช้ตราสินค้าของคู่แข่งแทน	ดังนั้น	การตระหนักรู้เกี่ยว
กบัตราสนิค้าจงึเป็นสิง่จ�าเป็นทีค่วรถกูสร้างให้เกดิขึน้	พฒันา	และ
รักษาให้คงอยู่ในตลาด	และให้มีอยู่ตลอดเวลา	

	 	 -	 การสร้างความแตกต่างในตราสินค้า	 (Brand	
Differentiation)	คือ	การท�าให้ตราสินค้ามีความหมายที่แตกต่าง
จากตราสนิค้าของคูแ่ข่งขนั	เพือ่ทีจ่ะท�าให้ผูบ้รโิภครูจ้กั	และเข้าใจ
ได้ว่า	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งแล้ว	ตราสนิค้านีเ้ป็นอย่างไรมจีดุยนื
อย่างไร	เป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบของตราสินค้าจากตราสิน
ค้าของคูแ่ข่ง	ท�าให้ตราสนิค้ามคีวามแตกต่าง	โดยการท�าให้ตราสนิ
ค้าถกูแยกออกมาจากตราอืน่ๆ	ได้อย่างเหน็ได้ชดัเจน	ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องคุณภาพ	การมีคุณภาพ	 รูปแบบ	และความดึงดูดใจที่พิเศษ
กว่าตราสินค้าอื่น	การให้ค�ามั่นสัญญา	(Promise)	มีความชัดเจน
กบัผูบ้รโิภค	การเหนอืกว่าตราสนิค้าอืน่	การทีต่ราสนิค้าเป็นทีรู่จ้กั
ดี	การมีความโดดเด่นในสายตาของผู้บริโภค	การมีชื่อเสียงโด่งดัง	
การเป็นตราสนิค้าทีด่เียีย่ม	ด้วยการท�าให้ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึประโยชน์
ต่างๆ	จุดเด่นของตราสินค้าซึ่งมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน	

	 	 -	 การสร้างคุณค่าของตราสินค้า	(Brand	Value)	
คือ	 การน�าคุณค่าต่างๆ	 ของตราสินค้าที่ก�าหนด	 และพัฒนาใน
ขั้นตอนการออกแบบตราสินค้ามาบริหาร	 เพื่อเสนอต่อผู้บริโภค	
ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างๆ	สิ่งส�าคัญที่จะต้องค�านึง
ถงึ	กค็อื	ผูบ้รโิภคพจิารณาคณุค่าตราสนิค้าในเชงิสมัพนัธ์กบัราคา
เสมอ	 กล่าวคือ	 ตราสินค้าที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อจะต้องเป็นตรา 
สินค้าที่คุณค่ามากกว่าราคา	ทั้งนี้	ค�าว่าราคาไม่ได้หมายถึงค่าใช้
จ่ายที่เป็นตัวเงินส�าหรับผู้บริโภค	แต่หมายถึง	ค่าใช้จ่ายที่มีความ
รู้สึกในเชิงอารมณ์ประกอบอยู่ด้วย	การสร้างคุณค่าของตราสินค้า	
ให้มีมากยิ่งขึ้น	(Brand	Value	Added)	ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความ
ได้เปรยีบของตราสนิค้าจากตราสนิค้าของคูแ่ข่งด้วยการใช้อารมณ์	
(Emotional	Capital)	 ในการตัดสินใจด้วย	 ดังนั้น	 การน�าเสนอ
คุณค่าของตราสินค้าจะต้องน�าประโยชน์ต่างๆ	 ทางด้านอารมณ์	
และความรู้สึก	(Emotional	Benefit)	 และประโยชน์ต่างๆ	 ของ
ตราสินค้าสะท้อนตัวตนของผู้บริโภค	(Self-Express	Benefit)	มา
ใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าด้วย	

	 	 -	 การใช้เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบ
บรูณาการ	(Integrated	Marketing	Communication:	IMC)	ท�าการ
สือ่สารกบัผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการตระหนกัรูเ้กีย่วกบัตราสนิค้า	(Brand	
Awareness)	ความแตกต่างในตราสนิค้า	(Brand	Differentiation)	
และคณุค่าในตราสนิค้า	(Brand	Value)	อย่างต่อเนือ่ง	เป็นระยะเวลา
ยาวนาน	 เพือ่ท�าให้สารต่างๆ	 ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการสร้างตรา 
สินค้า	 ถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้บริโภค	 ท�าให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับตรา 
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สินค้า	 (Brand	Perception)	 เพื่อให้ตราสินค้าเกิดความหมาย	
และท�าให้ตราสินค้านั้นอยู่ในใจของผู้บริโภคได้	 ท�าให้ผู้บริโภค
มีปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	 กับตราสินค้า	 ท�าให้ผู้บริโภคแสดง
ปฏกิริยิาการตอบสนองกลบั	(Feedback)	 มายงัตราสนิค้า	 และ
ช่วยรกัษาตราสนิค้ามคีวามหมายคงอยูต่่อไป	ส�าหรบัเครือ่งมอืของ
การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทกุเครือ่งมอื	 ได้แก่	 การ
โฆษณา	 การสือ่สารการตลาดทางตรง	 การส่งเสรมิการขาย	 การ
ประชาสัมพันธ์	 การขายโดยใช้สื่อบุคคล	 การตลาดเชิงกิจกรรม	
การสนับสนุนทางการตลาดและการใช้บุคคลรับรองตราสินค้า	
อนิเทอร์เนต็	(Internet)	 และการสือ่สาร	 ณ	 จดุขาย	(Point-of-
Purchase	Communications)	หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า	“In	store	
media”	ฯลฯ	จะต้องถกูคดัเลอืก	และน�ามาใช้สนบัสนนุการสร้าง
ตราสนิค้า	และสารของตราสนิค้า	เพือ่ทีจ่ะน�าพาคณุค่าของตราสนิ
ค้าไปสู่ผู้บริโภค	 ท�าให้คุณค่าของตราสินค้านั้น	 คงอยู่อย่างมีอัต
ลกัษณ์	และคณุค่าของตราสนิค้านัน้ได้รบัการส่งเสรมิ	
	 ขั้นตอนที่	 4	 การบริหารความสัมพันธ์กับตราสินค้า	
(Customer-Brand	Relationship)	
	 คอื	การสร้างความสมัพนัธ์ในระดบัสงูสดุ	ระหว่างทีล่กูค้า
มต่ีออตัลกัษณ์ของตราสนิค้า	คอื	การสร้างความรูส้กึในเชงิจติวทิยา	
สร้างพฤตกิรรมการซือ้ซ�า้	 ความถีใ่นการซือ้	 และความภกัดทีีล่กูค้า
มีต่อตราสินค้าในแนวทางที่ตราสินค้าต้องการให้มีเพิ่มมากขึ้นไป
เรือ่ยๆ	 ด้วยการให้ข้อมลู	 และการสือ่สารการตลาด	 เป้าหมายของ
ขัน้ตอนนี	้ คอื	1)	 พฤตกิรรมการซือ้หรอืใช้ทีม่คีวามภกัดต่ีอตราสนิ
ค้า	(Behavioral	Loyalty)	2)	ทศันคตทิีต่่อตราสนิค้าอย่างแนบแน่น	
(Attitudinal	Attachment)	3)	 ความรูส้กึร่วมในการสือ่สารระหว่าง
ลกูค้าและตราสนิค้า	(Sense	of	Communication)	4)	ความผกูพนัที่
แน่นแฟ้นต่อกนัระหว่างลกูค้าและตราสนิค้า	(Active	Engagement)	
	 ส่วนกระบวนการในการท�าให้ตราสินค้ามีความสัมพันธ์
กับผู้บริโภคในระยะยาว	 ตราสินค้าต้องพยายามท�าให้ผู้บริโภค
มีประสบการณ์ที่ดี	 รู้สึกดีกับตราสินค้า	 อยากอยู่ใกล้ๆ	 เหมือน
ผู้บริโภคมีความรู้สึกเมื่ออยู่กับเพื่อน	 เกิดความภักดีในตราสิน
ค้าในที่สุด	 โดยการเกิดความสัมพันธ์เชิงอารมณ์ของผู้บริโภคที่
มีต่อตราสินค้า	 มีล�าดับดังนี้	 คือ	 การสร้างความตระหนักรู้	 ใน
ตราสินค้า	(Awareness)	การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตราสินค้า	
(Information)	ความเคารพนบัถอื	(Respect)	ความเป็นเพือ่น	หรอื	
เป็นมิตร	(Friendship)	 ความไว้วางใจ	(Trust)	 และความภักดีใน
ตราสินค้า	(Loyalty)	

การสร้างจดุตดิต่อ	(Brand	Contact	Point)	ทีเ่ปิดโอกาส
ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสอัตลักษณ์ของตราสินค้า	(Brand	Identity)	ใน
ทุกช่วงเวลาที่ได้ติดต่อกับตราสินค้า	 เนื่องจากทุกจุดติดต่อของ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 ไม่ว่าจะเป็น	 พนักงานขาย	
พนักงานขององค์กร	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน	
การจดักจิกรรม	หรอืการใช้สือ่อืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่สือ่มวลชน	เป็นสือ่กลาง
ในการส่งสารทีต่ราสนิค้าสร้างไปให้ผูบ้รโิภคทัง้สิน้	ดงันัน้	จดุตดิต่อ	
จึงหมายถึง	ทุกๆ	องค์ประกอบของประสบการณ์ที่ผู้บริโภคเชื่อม
โยงกับตราสินค้า	 ซึ่งเกิดจากผลรวมทั้งหมดของทุกประสบการณ์	
และทกุจดุตดิต่อทีผู่บ้รโิภคแต่ละคนมต่ีอตราสนิค้า	ไม่ว่าจะเป็นทาง
บวกหรอืลบ	โดยปกตแิล้วผูบ้รโิภคจะมจีดุตดิต่อ	พบเจอ	หรอืสมัผสั
กบัตราสนิค้าจากหลายทาง	การสร้างจดุตดิต่อกบัผูบ้รโิภคจงึไม่ได้
หมายถงึการสือ่สารทางการตลาดเพยีงอย่างเดยีว	ประสบการณ์ก่อน
การซือ้	ขณะซือ้	และหลงัจากทีซ่ือ้	หรอื	จากการได้รบัสนิค้าตวัอย่าง
เท่านัน้	และพนกังานขาย	การบอกเล่าแบบปากต่อปาก	(Word	of	
Mouth)	กระบวนการขายสนิค้า	การบรกิารหลงัการขาย	ถอืเป็นจดุ
ตดิต่อของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัตราสนิค้า	

ขั้นตอนที่	5	การประเมินผลการสร้างตราสินค้า	(Brand	
Evaluation)	

คือ	 การติดตามและประเมินผลการสร้างตราสินค้า	
(Tracking)	ถอืเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการสร้างตราสนิค้า	เป็นการ
ประเมินต�าแหน่งของตราสินค้าเป็นหลัก	 และประเมินองค์ประ
กอบอื่นๆ	 ของตราสินค้า	 อย่างเช่น	 อัตลักษณ์ตราสินค้าในบาง
โอกาส	ด้วยการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	
เพื่อประเมินผลว่าผู้บริโภคมีการรับรู้	 (Perception)	 ต่อต�าแหน่ง	
(Position)	 และคุณค่า	(Value)	 ของตราสินค้า	 นอกจากนี้	 การ
ประเมินผลยังท�าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้ามกลุ่มย่อยของ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	(Cross-Section	of	 the	Target	
Segmentation)	 เพื่อที่จะน�ามาปรับปรุงการสร้างตราสินค้าใน
อนาคต	 รวมทัง้จดัหาให้ประโยชน์ต่างๆ	 อนัเกดิจากการท�าหน้าที่
ของตราสนิค้า	(Functional	Benefit)	 ประโยชน์ต่างๆ	 ทางด้าน
อารมณ์	และความรูส้กึ	(Emotional	Benefit)	และประโยชน์ต่างๆ	
ของตราสนิค้าสะท้อนตวัตนของผูบ้รโิภค	(Self-Express	Benefit)	ให้
กบัผูบ้รโิภคได้เหมาะสม	ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธ์ทีล่กึซึง้	แนบ
แน่นกบัตราสนิค้ายิง่ๆ	 ขึน้ไป	 ซึง่การตดิตามและประเมนิผลการ
สร้างตราสนิค้านี	้ จะมขีัน้ตอนทกุอย่างเหมอืนกบัขัน้ตอนที	่1	 ใน
กระบวนการสร้างตราสนิค้า	 คอื	 ประกอบด้วย	 การวเิคราะห์กลุม่
ผูบ้รโิภค	(Consumer	Analysis)	การวเิคราะห์คูแ่ข่ง	(Competitor	
Analysis)	และการวเิคราะห์ตราสนิค้าของตนเอง	(Self	-	Analysis)	

บทสรปุ: การสงัเคราะห์กลยทุธ์การสร้างตราสนิค้า	ประกอบด้วย	
3	กลยุทธ์หลักด้วยกัน	คือ	

กลยุทธ์ที่	 1	 การใช้กระบวนการสร้างตราสินค้าเป็น
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กลยุทธ์โดยตัวมันเอง	 เนื่องจากกระบวนการสร้างตราสินค้าถือ
ได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในตัวมันเองอยู่แล้ว	ดังนั้น	กลยุทธ์ของการสร้าง
ตราสนิค้าจงึสอดแทรกอยูใ่นทกุขัน้ตอนของการสร้างตราสนิค้า	แต่
จากการน�าเสนอกลยทุธ์ต่างๆ	ทีถ่กูน�ามาใช้ในการสร้างตราสนิค้า
ทัง้หมดดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น	จะเหน็ได้ว่ามกีลยทุธ์ส�าคญัอยู่
ในกระบวนการสร้างตราสินค้า	ดังนี้	

	 	 -	 การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของตราสินค้า	 
และกลุ่มเป้าหมายในอนาคตของตราสินค้า	 (Assessing	 The	
Brand’s	Current	Situation	and	Future	Prospects)	 คือ	 การ
วิเคราะห์สถานการณ์ของตลาด	ลูกค้า	คู่แข่ง	และสภาพเศรษฐกิจ
สังคม	การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค	(Inside	-	Out)	การ
ศึกษาวิจัย	 ว่าผู้บริโภครับรู้ตราสินค้าอย่างไร	 ผู้บริโภคมีทัศนคติ	
และพฤติกรรมอย่างไรในการซื้อหรือใช้สินค้า	 เพื่อที่จะน�าข้อมูล
เหล่านั้นมาสร้างเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค	และสร้างตราสินค้า	

	 	 -	การสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า	(Differ-
entiation)	คอื	การก�าหนดต�าแหน่ง	(Brand	Positioning)	เพือ่ท�าให้
ตราสนิค้ามคีวามหมายทีแ่ตกต่างจากตราสนิค้าของคูแ่ข่งขนั	เป็น
ทีท่�าให้ตราสนิค้ามตี�าแหน่งของตราสนิค้า	เพือ่ทีจ่ะท�าให้ผูบ้รโิภค
เข้าใจได้ว่า	ตราสินค้านี้เป็นอย่างไรมีจุดยืนอย่างไร	และการสร้าง
บุคลิกของตราสินค้า	(Brand	Personality)	เพื่อที่จะท�าให้ผู้บริโภค
เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า	เมื่อน�าตราสินค้ามาเปรียบเทียบเป็นบุคคล
แล้ว	ตราสินค้าจะมีลักษณะเป็นอย่างไร	ท�าให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างตราสินค้ากับคู่แข่งได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	

	 	 -	 การสร้างคุณค่าของตราสินค้า	 ให้มีมากยิ่งขึ้น	
(Brand	Value	Added)	 ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบของ
ตราสินค้าจากตราสินค้าของคู่แข่งด้วยการใช้อารมณ์	(Emotional	
Capital)	 ในการตัดสินใจด้วย	 ดังนั้น	 การน�าเสนอคุณค่าของ
ตราสินค้าจะต้องน�าประโยชน์ต่างๆ	ทางด้านอารมณ์	 และความ
รู้สึก	(Emotional	Benefit)	 และประโยชน์ต่างๆ	 ของตราสินค้า
สะท้อนตัวตนของผู้บริโภค	(Self-Express	Benefit)	มาใช้เพื่อเป็น
กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าด้วย	

	 	 -	 ออกแบบตราสินค้า	 เช่น	1)	 ชื่อของตราสินค้า	
2)	 โลโก้	(Logo)	3)	สโลแกน	(Slogan,	Tagline)	ที่มีความแตก
ต่างโดดเด่น	ดึงดูดใจ	สามารถน�าไปปรับใช้ได้ง่าย	 จดจ�าได้ง่าย	
ไม่มีข้อจ�ากัดทางด้านกาลเวลา	 ท�าให้เห็นถึงความแตกต่างของ
ตราสินค้า	และแสดงประโยชน์ของตราสินค้า	4)	เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตราสินค้า	(Brand	Story)	เช่น	ต�านานการเกิดขึ้นของตราสินค้า	ที่
สร้างความรู้สึกเชิงบวก	สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย	
ท�าให้ตราสินค้าสัมผัสจับต้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น	 เห็นถึง

บุคลิกของตราสินค้าชัดเจนมากขึ้น	 โดยให้บริษัทตัวแทนโฆษณา
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ด�าเนินการ	

กลยุทธ์ที่	 2	 การใช้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	
(Integrated	Marketing	Communication:	 IMC)	 เป็นกลยุทธ์
ในการสร้างตราสินค้า	 การท�าการตลาดและการสร้างตราสินค้า	
ด้วยการใช้เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการซึ่งมี
หลักคิดส�าคัญว่า	การสื่อสารต่างๆ	นั้น	ควรเป็นการสื่อสารโดยใช้
สื่อต่างๆ	รูปแบบผสมผสานกัน	(Integrated)	ซึ่งใช้ความต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลายาวนานท�าการสื่อสาร	 เพื่อให้ตราสินค้าก็มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน	ท�าให้สารต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
สร้างตราสินค้าถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้บริโภค	 ท�าให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยว
กบัตราสนิค้า	(Brand	Perception)	ตราสนิค้าเกดิความหมาย	และ
อยู่ในใจของผู้บรโิภคได้	ท�าใหผู้้บริโภคมปีฏิสัมพนัธ	์(Interactive)	
กับตราสินค้า	 ท�าให้ผู้บริโภคแสดงปฏิกิริยาการตอบสนองกลับ	
(Feedback)	 มายังตราสินค้า	 และช่วยรักษาตราสินค้ามีความ
หมายคงอยู่ต่อไป	
	 เครือ่งมอืของการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทกุ
เครื่องมือ	ต้องถูกคัดเลือก	และน�ามาใช้สนับสนุนการสร้างตราสิน
ค้า	และสารของตราสินค้า	เพื่อที่จะน�าพาคุณค่าของตราสินค้าไป
สู่ผู้บริโภค	ท�าให้คุณค่าของตราสินค้านั้น	คงอยู่อย่างมีอัตลักษณ์	
และคุณค่าของตราสินค้านั้นได้รับการส่งเสริม	 ส�าหรับเครื่องมือ
ของการสื่อสารการตลาดที่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้า	
ได้แก่	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	การส่งเสริมการขาย	การ
เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม	พนักงานขาย	เทคนิคการใช้สื่อต่างๆ	ที่
ไม่ใช่สื่อมวลชน	(Below	the	Line	Techniques)	ฯลฯ	รวมถึงการ
ออนไลน์	(Online)	เนือ่งจากระบบออนไลน์เป็นอกีกลยทุธ์หนึง่ทีน่่า
สนใจในการสร้างตราสินค้า	 และเป็นสื่อเสริมที่ทุกตราสินค้าควร
ใช้	 เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า	 และความนิยมทางเทคโนโลยี	
ในปัจจบุนันีเ้ปิดโอกาสให้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เปิดรบัสือ่คอมพวิเตอร์	
และอินเทอร์เน็ต	 ระบบออนไลน์นี้จะช่วยท�าให้ตราสินค้าสร้าง
กิจกรรมต่างๆ	 และท�าให้ผู้บริโภคสามารถโต้ตอบกับตราสินค้า
ผ่านทางระบบออนไลน์	หรือเว็บไซด์ของตราสินค้าได้	เช่น	ความ
คดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	การร้องเรยีน	ฯลฯ	ซึง่ข้อมลูดงักล่าวสามารถ
น�ามาเกบ็ไว้เป็นฐานข้อมลู	เพือ่วเิคราะห์ข้อมลูต่างๆ	ทางด้านการ
ตลาด	รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับพัฒนาตราสินค้าต่อไปด้วย	
 กลยทุธ์ที	่3	การใช้การสร้างความสมัพนัธ์	(Relationship)	
ระหว่างตราสนิค้ากบัผูบ้รโิภคเป็นกลยทุธ์ในการสร้างตราสนิค้า	คอื	
	 	 	 -	 การท�าให้ตราสินค้ามีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน	
(Friendship)	 กับผู้บริโภค	 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันในระยะ
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ยาว	ตราสินค้าต้องพยายามท�าให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีร่วม
กับตราสินค้า	 รู้สึกดีกับตราสินค้า	 อยากอยู่ใกล้ๆ	 กับตราสินค้า	
เหมือนผู้บริโภคมีความรู้สึกเมื่ออยู่กับเพื่อน	 และเกิดความภักดี
ในตราสินค้าในที่สุด	 โดยการเกิดความสัมพันธ์เชิงอารมณ์ของผู้
บริโภคที่มีต่อตราสินค้า	มีล�าดับดังนี้	คือ	การสร้างความตระหนัก
รู	้ในตราสนิค้า	(Awareness)	การให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัตราสนิ
ค้า	(Information)	ความเคารพนับถือ	(Respect)	ความเป็นเพื่อน
หรือเป็นมิตร	(Friendship)	ความไว้วางใจ	(Trust)	และความภักดี
ในตราสินค้า	(Loyalty)	
	 -	 การสร้างจุดติดต่อ	(Brand	Contact	Point)	 ที่เปิด
โอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสอัตลักษณ์ของตราสินค้า	(Brand	Iden-
tity)	ในทกุช่วงเวลาทีไ่ด้ตดิต่อกบัตราสนิค้า	เนือ่งจากทกุจดุตดิต่อ
ของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ	ไม่ว่าจะเป็น	พนกังานขาย	
พนักงานขององค์กร	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน	
การจัดกิจกรรม	 หรือการใช้สื่ออื่นๆ	 ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน	 เป็นสื่อ
กลางในการส่งสารที่ตราสินค้าสร้างขึ้น	ไปให้ผู้บริโภคทั้งสิ้น		
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