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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่องการรับรู้นั้นมีรากฐานมายาวนาน	 โดยมีรากฐานความเชื่อเดิมจากการศึกษาเรื่องกายและจิตแยกออกจากกัน	 ใน
ภายหลังเมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จึงมีการหลอมรวมจิตและกายมาเป็นสิ่งเดียวกัน	 การศึกษาเรื่องตราสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
ศกึษาเรือ่งการรบัรูซ้ึง่สามารถแยกเป็นประเดน็ได้หลากหลาย	โดยผูบ้รโิภคสามารถรบัรูเ้กีย่วกบัตวัสนิค้าได้จากบคุลกิภาพของสนิค้า	ความ
ไว้วางใจ	ความเชื่อมั่น	ความพึงพอใจ	และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้านั้น	บทความชิ้นนี้จึงเป็นการแสดงแนวทางบางประการ
เกี่ยวกับพัฒนาการของการศึกษาเรื่องการรับรู้ตราสินค้าในประเทศไทย

Abstract

 The studying of perception had the long-time history.  In the past, it was originated from the study of body and 
soul separation. After that when the paradigm was changed, the body and soul were compiled. Likewise, brand communication 
is about the study of perception separated into ideas. The consumer can perceive the product from its personality, 
trustworthiness, confidence, satisfaction, and the customers’ experiences about brand.  Thus, this article is the way to 
indicate the development of brand perception studying in Thailand.

ความเป็นมาเรื่องการรับรู้

	 การศึกษาทฤษฎีของนักวิชาการในยุคสมัยใหม่ประจักษ์ดีว่า	 ทฤษฎีทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องของการประมาณการที่ใกล้เคียงกับ
ธรรมชาตเิดมิแท้ของความเป็นจรงิ	แต่ละทฤษฎกีส็ามารถใช้ได้กบัช่วงปรากฏการณ์หนึง่ทีจ่�ากดัแน่นอนเท่านัน้	เมือ่พ้นจากช่วงจ�ากดันีไ้ป
แล้ว	ทฤษฎีนั้นก็ไม่สามารถให้ข้ออธิบายต่อธรรมชาติได้อย่างน่าพอใจอีก	ต่อจากนั้นก็ต้องค้นหาทฤษฎีใหม่ๆ	ขึ้นแทนที่	หรือไม่ก็ขยาย
ทฤษฎีเก่าโดยการปรับปรุงให้สามารถประมาณการใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น	 ด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการจึงสร้างชุดทฤษฎีที่ต่อเนื่อง
กนัและต่างกม็ขีอบขดีจ�ากดัและเป็นเพยีงการประมาณการอย่างใกล้เคยีง	หรอืสร้างแบบจ�าลองขึน้โดยทีท่ฤษฎใีหม่ย่อมถกูต้องกว่าทฤษฎี
เก่า	แต่ก็ไม่มีทฤษฎีใดเลยที่สามารถแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของธรรมชาติอันสุดท้ายและสมบูรณ์ได้	(ฟริตจ๊อฟ	คาปร้า,	2546)	เรา
จึงสามารถเห็นชุดของทฤษฎีต่างๆ	ที่อธิบายปรากฏการณ์ได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น
	 ความสนใจของนักวิชาการในเรื่องการรับรู้นั้นมีรากฐานยาวนาน	ในคริสต์ศตวรรษที่	17	ปัญหาระหว่างจิตกับกายถูกหล่อหลอม
ลงสู่รูปแบบความคิด	ซึง่เปน็ตัวก�าหนดการศึกษาการรับรูข้องทางตะวันตกในเวลาตอ่มา	ตามความคดิของเดส์การ์ตส์	(Rene	Descartes,	
1596-1650)	 จิตกับกายเป็นสองสิ่งที่คู่ขนานกัน	 แต่โดยมูลฐานแล้วอยู่คนละปริมณฑลกัน	 เราสามารถศึกษาแต่ละส่วนแยกออกจากกัน
โดยไม่ต้องสัมพันธ์อ้างอิงถึงกันเลย	 กายถูกก�าหนดโดยกฎแห่งกลไก	 แต่จิตหรือวิญญาณเป็นอิสระหรือเป็นอมตะ	 ซึ่งทัศนะนี้ได้ส่งแรง
บันดาลใจพอๆ	กับที่ท้าทายต่อสองนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่	17	คือ	บารุค	สปิโนซา	และก็อดฟริด	วิลเฮลม	ไลบ์นิซ	ซึ่งกล่าว
ว่าการท�างานของจิตกับกายนั้นไม่ได้แยกจากกันแต่กลับประสานกลมกลืนกันอย่างมั่นคง	แต่การพัฒนาทางจิตวิทยาการรับรู้ต่อๆ	มาไม่
ได้ด�าเนินรอยตามแนวคิดของสปิโนซา	 หรือไลบ์นิซ	 ตรงกันข้ามนักปรัชญาและนักวิชาการกลับหันไปใช้แนวทางของกฎคณิตศาสตร์ที่
แน่นอนของนิวตันเพื่อท�าความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์	
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	 โทมัส	ฮอบส์และจอห์น	ล็อคปฏิเสธความคิดของเดส์
การ์ตส์ทีว่่า	มคีวามคดิเดมิแท้อยูภ่ายในอยูก่่อนแล้ว	นกัปรชัญา
ทั้งสองยืนยันว่า	 ไม่มีอะไรในจิตใจที่ไม่ได้ผ่านเข้ามาทาง
อายตนะ	นับแต่แรกเกิด	จิตใจมนุษย์เป็นดัง	“ผ้าขาว”	ตามวลี
อันมีชื่อเสียงของล็อคที่เรียกว่า	 “Mind	as	a	Tabula	Rasa”	
เป็นภาษาละตินแปลว่า	“Blank	Slate”	กล่าวคือ	เป็นสภาพจิต
อันว่างเปล่าซึ่งความคิดต่างๆ	จะถูกประทับตราลงไปโดยผ่าน
การรับรู้ทางอายตนะ	 ความคิดนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ
ทฤษฎีความรู้แบบกลไก	 โดยถือว่าความรู้สึกทางอายตนะเป็น
หน่วยพื้นฐานของปริมณฑลทางจิตใจ	และความรู้สึกต่างๆ	นี้
เองจะมาประสานเป็นโครงสร้างอนัสลบัซบัซ้อนยิง่ขึน้	(ฟรติจ๊อฟ	
คาปร้า,	2546)
	 นอกจากนั้น	 นักทฤษฎีในยุคแรกที่ศึกษาเรื่องการ
สื่อสารตั้งแต่ศตวรรษที่	18	ได้อิงแนวความคิดของ	เดส์การ์ตส์
ในเรือ่งของการใช้เหตผุล	(Rationalism)	วธิกีารทางวทิยาศาสตร์
เป็นวิธีการเดียวที่เราจะหาความรู้ความจริงได้	 การเน้นความ
คิดที่เป็นเหตุเป็นผลสรุปลงตรงประโยตของเดส์การ์ตส์ที่ว่า	
“เพราะฉันคิด	ดังนั้นฉันจึงมีตัวตน”	(I	think	therefore	I	am)	
ดงัทีเ่ดส์การ์ตส์เขยีนไว้ใน	Discourse	on	Method	ถงึจดุส�าคญั
ในวธิคีดิของเขาคอืการสงสยัอย่างถงึรากถงึโคน	สงสยัในทกุสิง่
ทุกอย่างที่ตั้งข้อสงสัยได้	ตั้งแต่ความรู้ที่สืบทอดกันมาทุกชนิด	
ความรู้สึกของประสาทสัมผัส	 การรับรู้	 จนแม้แต่ข้อเท็จจริงที่
ว่าเขามีตัวตนอยู่หรือไม่	 จากข้อสรุปนี้จึงได้น�ามาเป็นหลัก
เกณฑ์ว่าสาระของธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์	คือความคิด	
และสิ่งต่างๆ	 ที่เรารับรู้ได้อย่างแจ้งชัดและแน่นอนเท่านั้นคือ
ความจริง	 ดังนั้นเครื่องมือที่เดส์การ์ตส์ใช้คือวิธีการที่เรียก
ว่าการนิรนัย	 (Deduction)	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งแยก
ระหว่างจิตส�านึกกับร่างกาย	ยังท�าให้เราตัดตนเองออกมาจาก
สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอีกด้วย	(ฟริตจ๊อฟ	คาปร้า,	2546)
	 พอล	เซซานน์	(Paul	Cezanne,	1839-1906)	ศิลปิน
อมิเพรสชัน่นสิม์น�าแนวคดิสจันยิมซึง่องิอยูก่บัทฤษฎกีระจกของ
ความรู้	 ซึ่งมีใจความส�าคัญอยู่ที่ว่า	 จิตใจคือกระจกสะท้อน
ความเป็นจรงิ	วตัถตุ่างๆ	ทีอ่ยูน่อกเหนอืจติใจสามารถถกูเสนอ
เป็นภาพตัวแทนได้	 มาปรับปรุงด้วยการผนวกประเด็นเรื่อง
ความไม่แน่นอนในการรับรู้สิ่งต่างๆ	ของเรา	โดยการประยุกต์
มาจากกฎแห่งความไม่แน่นอนของนักฟิสิกส์ชื่อ	 เวอเนอร์	 ไฮ
เซนเบร์ิก	(Werner	Heisenberg,	ค.ศ.	1901-1936)	การน�าเสนอ
ภาพตัวแทนต้องค�านึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมองกับวัตถุ	
รวมถงึความหลากหลายของมมุมอง	และความเคลอืบแคลงใจ
ในสิง่ทีเ่หน็	เซซานน์ปฏวิตัแินวคดิไปสูแ่นวทางใหม่	นัน่คอืภาพ

วาดมิใช่ความเป็นจริง	 แต่เป็นผลจากการรับรู้ความเป็นจริงต่างหาก	
เซซานน์ไม่ได้สนใจแค่ถ่ายทอดมมุมองต่อความเป็นจรงิทีไ่ม่ปะตดิปะ
ต่อและปรบัเปลีย่นตามผูม้องเท่านัน้	เขายงัย้อนกลบัไปหาหลกัพืน้ฐาน
เบื้องต้นหรือทฤษฎี	“ความเป็นหนึ่งเดียว”	(Unified	Field	Theory)	ที่
จะเป็นรากฐานให้กับความหลากหลายของการรับรู	้ โดยตัวเขาได้
แนวคิดนี้มาจากรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้นนั่นเอง	(Sardar	&	Curry,	
2548)
	 การส�ารวจค้นคว้าทดลองต่างๆ	 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้
และพฤตกิรรมนัน้สรปุรวบยอดอยูใ่นการค้นคว้าของวนูด์	เขาเป็นผูก่้อ
ตั้งห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาแห่งแรกในโลก	และเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ที่สุดในวงการจิตวิทยาแบบวิทยาศาสตร์เป็นเวลาเกือบสี่ทศวรรษ	ใน
ช่วงสมัยดังกล่าวเขาเป็นตัวแทนระดับน�าของจิตวิทยาแนวที่เรียกว่า	
Elementalist	Psychology	 ซึ่งยืนยันว่าการท�างานทั้งปวงของจิต
สามารถแยกแยะเป็นหน่วยย่อยๆ	ตามทศันะของวนูด์เหน็ว่าเป้าหมาย
ของจติวทิยาอยูท่ีก่ารศกึษาว่าหน่วยขัน้พืน้ฐานเหล่านีส้ามารถรวมตวั
กันขึ้นเป็นการรับรู้	ความคิดและอื่นๆ	ได้อย่างไร	(ฟริตจ๊อฟ	คาปร้า,	
2546)	 โดยจะเห็นว่าวูนด์นั้นก็รับเอาแนวความคิดเรื่องของการแบ่ง
แยกจิตกับกายออกเป็นส่วนๆ	 เช่นเดียวกับแนวคิดของเดส์การ์ตส์		
เช่นเดียวกัน
	 ทัศนะดั้งเดิมของเดส์การ์ตส์เชื่อกันว่า	 แต่ละบุคคลโดยพื้น
ฐานแล้วมีกลไกทางชีววิทยาเดียวกัน	 ดังนั้นภาพที่ปรากฏบนจอแห่ง	
“การรับรู้”	 ทางประสาทสัมผัสของเราแต่ละคนจึงเหมือนกัน	 ความ
แตกต่างนัน้เข้าใจว่าเกดิจากการตคีวามข้อมลูทางประสาทสมัผสัตาม
อัตวิสัย	 แต่การศึกษาทางประสาทวิทยาในปัจจุบันนี้เชื่อว่าความจริง
ไม่ใช่เช่นนัน้	คอืเชือ่ว่าการรบัรูซ้ึง่เป็นเรือ่งทางชวีวทิยามอิาจแยกจาก
การตีความซึ่งเป็นเรื่องทางจิตวิทยาได	้ ยิ่งกว่านั้นทัศนะใหม่ในเรื่อง
การรบัรู	้ยงัหกัล้างความเข้าใจเดมิๆ	ทีแ่ยกการรบัรูท้างประสาทสมัผสั	
และการรับรู ้พิเศษนอกเหนือประสาทสัมผัส	 (Extra	 Sensory	
Perception:	ESP)	 ออกจากกัน	 ซึ่งเป็นมรดกทางความคิดอีกอย่าง
หนึ่งของเดส์การ์ตส์ที่ยังตกทอดหลงเหลืออยู	่ ได้มีการพิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่าการรับรู้ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องที่นอกเหนือประสาทสัมผัสใน
ระดับหนึ่ง	
	 การศึกษาการรับรู้ในตนเองและการค้นคว้าศักยภาพทั้งหมด
ของการรบัรูด้งักล่าวเป็นเป้าหมายของการศกึษาแนวมนษุย์นยิม	และ
จิตวิทยาแนวการด�ารงอยู่	(Existential	Psychology)	อื่นๆ	ในระดับ
การด�ารงอยู่นี้	 ทวิภาวะระหว่างใจและกายจะหายไป	 แต่ทวิภาวะ
ประเภทที่สองจะยังคงอยู่คือ	 ระหว่างบุคคลที่รับรู้กับสิ่งที่ถูกรับรู้	
(Object)	หรอืตวัตนกบัผูอ้ืน่ซึง่เป็นต้นทางของการศกึษาเรือ่งของการ
สื่อสารระหว่างกัน
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	 พฒันาการของเส้นทางการศกึษาเรือ่งของการสือ่สารในยคุ
สมัยใหม่	มีสถานะเป็นวิชาการที่เกิดใหม่	ที่พึ่งพิงอยู่กับขนบทาง
วิชาการที่มีมาก่อนหน้านั้นคือ	 การศึกษาแบบมนุษยศาสตร์	
(Humanistic	Tradition)	 ที่เน้นว่าศาสตร์ที่ใช้ศึกษามนุษย์นั้นมี
ลกัษณะเฉพาะ	ไม่อาจจะใช้กฎเกณฑ์แบบทีใ่ช้กบัวตัถมุาศกึษาได้	
สนใจลักษณะอัตวิสัย	(Subjective)	รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะของ
มนษุย์	เช่น	สนุทรยีะ	จรยิศาสตร์เป็นต้น	ส่วนอกีขนบคอืการศกึษา
แบบวิทยาศาสตร์	 (Scientific	Tradition)	 หรือศาสตร์ที่เน้นการ
แสวงหากฎเกณฑ์หรือระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษากฎระเบียบของ
ธรรมชาต	ิ(กาญจนา	แก้วเทพ,	2547)	ซึง่เน้นการศกึษาในแบบแยก
ส่วน	 ซึ่งแนวคิดทั้งสองกระแสนี้ก็ส่งผลไปถึงแนวทางต่างๆ	 ของ
นกัสือ่สารในเรือ่งของการศกึษาสือ่ในแบบกระบวนทศัน์แบบกลไก	
(Mechanistic	Paradigm)	 และการศึกษาสื่อด้วยกระบวนทัศน์
แบบทางเลอืก	(Alternative	Paradigm)	รวมถงึกระบวนทศัน์อืน่ๆ	
โดยแนวทางการศึกษานั้นก็ผันแปรไปตามทิศทางต่างๆ	 ของ					
นักวิชาการที่ต่างสร้างทฤษฎีเพื่อมารองรับในกระบวนการคิดของ
ตน

แนวทางการศึกษาเรื่องการรับรู้

	 การศึกษาการรับรู ้ 	 (Perception)	 พัฒนามาจาก
กระบวนการศึกษาทางด้านจิตวิทยา	(Psychology)	และประสาท
วิทยาทั้งสองกระแส	 คือในแนวทางของมนุษยศาสตร์ที่ศึกษากาย
กับจิตรวมกัน	 และแนวทางของวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาแบบกายกับ
จิตแยกส่วนกัน	 ก็ได้ถูกนักสื่อสารน�ามาพัฒนาปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับรูปแบบทางด้านการสื่อสาร	
	 พัฒนาการของมุมมองและทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบของ
สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา	(อุบลรัตน์	ศิริยุวศักดิ์,	2547)	เริ่มจาก
ยุค	ค.ศ.	1920-1930	ที่นักวิชาการมองว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลมาก
และมีอิทธิพลโดยตรงต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล	 การ
ศกึษาเรือ่งการรบัรูพ้ฒันามาจากทฤษฎทีางจติวทิยาเรือ่งสิง่เร้าและ
การตอบสนอง	(S-R	Model)	 โดยมองว่าสื่อใส่สิ่งเร้าอะไรเข้าไป
ย่อมต้องส่งผลกระทบและเกิดการตอบสนองในทิศทางที่คาดเดา
ได้และเป็นไปในทางเดยีวกนั	มนษุย์มกีารรบัรูห้รอืได้รบัผลกระทบ
จากสิง่เร้าเป็นไปในทศิทางเดยีว	เกดิทฤษฎเีขม็ฉดียา	(Hypodermic	
Theory)	และทฤษฎีกระสุนปืน	(Bullet	Theory)	งานวิจัยในยุคแรก
จงึเน้นเรือ่งของการเปิดรบัสือ่ของผูร้บัสารว่ามกีารเปิดรบัสือ่ใดเป็น
ส่วนใหญ่	เพือ่ทีจ่ะได้สือ่สารกบัผูร้บัสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
เกดิผล	ซึง่จะเป็นตวัผลกัดนัในยคุต่อมาให้เกดิแนวคดิเรือ่ง	Media	
Exposure

	 ค.ศ.	1940-1950	เป็นยุคที่อ�านาจของสื่อถูกท้าทาย	มีการ
วิจัยในช่วงต้นทศวรรษที่พบว่าภาพยนตร์และสื่ออื่นๆ	 ไม่มีผล	
กระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชน	 ท�าให้
ต้องทบทวนทฤษฎเีขม็ฉดียา	หรอืแนวคดิว่าด้วยผลกระทบโดยตรง
ของสือ่กนัใหม่	ว่ายงัคงสามารถอธบิายเรือ่งอทิธพิลและผลกระทบ
ของสื่อต่อสังคมได้หรือไม่	ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าว	ท�าให้มี
การแยกแยะผลกระทบในลักษณะต่างๆ	รวมทั้งตัวแปรหรือปัจจัย
ทีก่่อให้เกดิผลกระทบทีห่ลากหลายมากขึน้	ปัจเจกชนหาได้ต่างคน
ต่างอยู่ในสังคมไม่	 แต่ต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมในการที่มี
ปฏสิมัพนัธ์กบับคุคลอืน่	สือ่มวลชนมไิด้ด�าเนนิไปในความว่างเปล่า
ทางสังคม	 แต่จะมีสิ่งที่จะส่งเข้าสู่ระบบโยงใยอันซับซ้อนแห่ง
สัมพันธภาพเชิงสังคม	และยังแข่งขันกับแหล่งความรู้	และอ�านาจ	
อืน่ๆ	อกีด้วย	ในช่วงนีเ้องจงึเกดิทฤษฎกีารเลอืกรบั	เลอืกรบัรู	้และ
เลอืกจดจ�า	ซึง่ต่อมากไ็ด้ถกูน�ามาทบทวนความเป็นจรงิของทฤษฎี
ในยุค	ค.ศ.	1950-1960	อีกครั้งหนึ่งว่า	สื่อมวลชนมีอิทธิพลในตัว
เองไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันหรือแรงเสริมปัจจัยอื่นๆ	 ในสังคม	 จึง
เกิดการปฏิเสธทฤษฎีการเลือกรับ	เลือกรับรู้	และเลือกจดจ�า	เกิด
ทฤษฎกีารก�าหนดวาระทางสงัคมการเมอืง	(Agenda	Setting)	และ
ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม	(Socialization	Theory)
	 ดังที่ได้กล่าวผ่านไป	 การศึกษาเรื่องของการรับรู้นั้นได้
แทรกซึม	 และแพร่กระจายอยู่ในวงวิชาการหลายๆ	 ส่วน	 ใน
ประเทศไทยนั้น	 หากจะท�าการสืบค้นว่าเริ่มมีการน�าแนวคิดด้าน
การรับรู้เข้ามาศึกษาแรกเริ่มเมื่อใดนั้น	 ก็เห็นจะเป็นการยากที่จะ
ระบุให้แน่ชัดลงไป	 เนื่องจากศาสตร์ทางด้านการสื่อสารนั้นก็คือ
ศาสตร์แห่งการรับรู้ทั้งสิ้น	 และยิ่งกว่านั้นองค์ความรู้ด้านการรับรู้
นั้นก็ได้ซึมลงไปในศาสตร์หลากหลายแขนงวิชา	 แต่หากจะจ�ากัด
วงการศกึษาให้แคบลงในด้านของการศกึษาด้านตราสนิค้านัน้กจ็ะ
พบว่ามกีารศกึษาด้านการรบัรู	้และตราสนิค้าออกมาเรือ่ยๆ	อย่าง
ต่อเนื่อง

การรับรู้กับตราสินค้า

	 เมื่อพูดถึงตัวสินค้า	(Product)	เรามักถึงสิ่งที่จับต้องได้	มี
รูปพรรณสัณฐาน	แต่ตราสินค้าเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้	หากแต่อยู่ใน
ความคิดของผู้บริโภค	โดยผู้บริโภคสามารถรับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
ได้ด้วยบคุลกิภาพของสนิค้า	ความเชือ่ถอืความไว้วางใจ	ความเชือ่
มั่น	 ความพึงพอใจ	 และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมี	 โดยการรับรู้
ตราสินค้าจะเกิดในสมองและจิตใจของผู้บริโภค	 โดยมีการรับรู้
อย่างต่อเนื่อง
	 ตราสินค้าจึงเป็นการรวบรวมความรู ้สึกและการรับรู ้	
(Collection	of	Perception)	ตราเป็นส่วนหนึ่งของความคิดจิตใจ	
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(Mind	and	Emotion)	ฉะนั้นการสร้างตราจึงเท่ากับเป็นการสร้าง
การรับรู้และความประทับใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อตรา	จนในที่สุด
ผูท้ีเ่กีย่วข้องเหล่านีส้ามารถรบัรูถ้งึความแตกต่างทีม่อียูใ่นตราโดย
การรับรู้ดังกล่าวเกิดจากแรงกระตุ้นทางอารมณ์หรือความรู้สึกที่
นักการตลาดเชื่อว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเชิงเหตุผล	
(Rational	Decision)	ได้อย่างนุ่มนวล	(ดลชัย	บุณยรัตเวช,	2545)	
จากแนวความคดิดงักล่าว	การศกึษาวจิยัเรือ่งตราสนิค้าจงึมกัเน้น
เรื่องของการวัดเรื่องการสร้างการรับรู้	 และการรับรู้นั้นสามารถ
สร้างทัศนคติซึ่งน�าไปสู่พฤติกรรมได้หรือไม่
	 แนวความคิดการสร้างตราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	1995	
(พ.ศ.	2498)	(Gardner	&	Levy,	1995)	การสร้างตราผลิตภัณฑ์
เป็นแนวความคิดที่ใช้ในการบริหารตราผลิตภัณฑ์โดยบูรณาการ
ทรัพยากรทุกส่วนของบริษัทมาประกอบกัน	 ตราคือส่วนผสมของ
คุณสมบัติที่จับต้องได้	(Tangible)	และจับต้องไม่ได้	(Intangible)	
จนกลายเป็นสัญลักษณ์ในเครื่องหมายการค้า	ถ้าได้รับการจัดการ
ทีด่สีามารถสร้างเป็นอทิธพิลและค่านยิมได้	(Clifton	&	Maughan,	
2000)
	 ตราสินค้าเป็นเรื่องของการรับรู้โดยตรง	 ตราสินค้าไม่ใช่
เครื่องหมายหรือโลโก้	(logo)	ซึ่งแท้ที่จริงคือเครื่องมือทางกราฟิก
เท่านัน้	ซึง่หากจะกล่าวอย่างง่ายๆ	กค็อืโลโก้และเครือ่งหมายการค้า
นัน้ไม่ใชแ่บรนด์	หรือตราสินคา้		และกไ็ม่ใช่ระบบภาพลักษณ์ของ
องค์กร	(Corporate	Identity	System)	ซึ่งได้ถูกน�ามาใช้กันอย่าง
มากในช่วงศตวรรษที	่20	นีเ้พือ่ควบคมุการใช้เครือ่งหมายทางการ
ค้าและส่วนประกอบทางการค้าอื่นๆ	 ที่ใช้ในสื่อต่างๆ	 แต่ก็ไม่ใช่
ตราสินค้า	 และตราสินค้าก็ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์	 แต่คือความรู้สึก
ภายในของผู้บริโภคที่มีต่อตัวสินค้า	 การบริการ	 หรือบริษัท	 เป็น	
ความรู้สึกภายในที่ต้องใช้อารมณ์และสัญชาตญาณในการรับรู้	จึง
เป็นความรู้สึกลึกๆ	 ภายในตัวบุคคล	 ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นจะรับรู้	
และก�าหนดความรู้สึกดังกล่าวขึ้นเป็นของตนเองทั้งสิ้น
	 ดงันัน้แบรนด์หรอืตราสนิค้าจงึเป็นเรือ่งทีค่ล้ายกบัปรชัญา
ของพลาโต	(Plato)	กล่าวคอืเป็นแนวความคดิทีเ่กดิขึน้ร่วมกนัของ
สังคม	 เพื่อก�าหนดระดับชั้นที่ชัดเจนให้กับสิ่งต่างๆ	 เป็นค่าเฉลี่ย
ของการรับรู้และความเข้าใจในความแตกต่างกัน	สิ่งที่เราต้องการ
ให้รบัรูก้ค็อืตราสนิค้านัน้แตกต่างจากสิง่อืน่ๆ	อย่างไร	อะไรทีท่�าให้
การรับรู้แตกต่างกัน	การศึกษาในเรื่องตราสินค้าจึงเป็นการศึกษา
การรบัรูท้ีม่คีวามต่างหรอืเหมอืนทีเ่กดิขึน้ในจติใจของผูค้น	เหมอืน
ดังแนวคิดของ	 พอล	 เซซานน์ที่ปฏิวัติการรับรู้ว่าสิ่งที่เป็นจริงนั้น
มันไม่ใช่ความเป็นจริง	แต่อยู่ที่เรารับรู้ความเป็นจริงนั้นอย่างไร

การวิเคราะห์การรับรู้โดยการแบ่งเป็นประเภทต่างๆ

	 การศึกษาเรื่องการรับรู้ตราสินค้าในประเทศไทยนั้นพบว่า
มีหลายแนวทาง	คือ	การรับรู้แบบเลือกสรร	การรับรู้ตราสินค้าที่มี
ความเกี่ยวพันสูงและต�่า	 การรับรู้ตราสินค้าที่สอดคล้องและไม่
สอดคล้องกับความคิด	 การรับรู้ที่ไม่มีดุลยภาพ	 และการเปลี่ยน
การรับรู้	
 การรับรู้แบบเลือกสรร

	 องค์ประกอบประการแรกของการรับรู้คือการเลือกสรร	
บุคคลจะเลือกรับสิ่งเร้าบนพื้นฐานของความต้องการและทัศนคติ	
ปัจเจกบุคคลต้องเห็นหรือได้ยินสิ่งเร้านั้นก่อน	 แล้วจึงตอบสนอง
ต่อสิง่เร้านัน้	ดงันัน้	การเลอืกสรรจงึเกดิขึน้กบักระบวนการทีส่�าคญั	
3	กระบวนการคือ	การเปิดรับ	ความสนใจ	และการรับรู้	รูปแบบ
ในการวิจัยเรื่องการรับรู้ตราสินค้าโดยส่วนใหญ่จึงเกี่ยวพันกับการ
สร้างและเปลี่ยนแปลงการรับรู้	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมของผู้
บริโภคเป็นส่วนใหญ่
	 งานวิจัยของ	งามภา	ฐิติพรรณกุล	(2543)	ศึกษาเรื่องการ
เปิดรับรายการวาไรตี้โชว์		การระลึกถึงตราสินค้าและทัศนคติที่มี
ต่อป้ายตราสนิค้าทีใ่ห้สปอนเซอร์ในรายการวาไรตีโ้ชว์ทางโทรทศัน์	
เป็นงานที่ศึกษากระบวนการเปิดรับตราสินค้า	 การเปิดรับเกิดขึ้น
เมือ่บคุคลมคีวามรูส้กึต่อสิง่เร้า	ไม่ว่าจะเป็นด้านการมองเหน็	การ
ได้ยิน	 การสัมผัส	 การดมกลิ่น	 ผู้บริโภคเลือกที่จะรับรู้สิ่งเร้า	 ใน
ขณะเดยีวกนั	บคุคลอาจจะหลกีเลีย่งการเปิดรบัสิง่เร้าทีไ่ม่มคีวาม
ส�าคัญ	และไม่น่าสนใจ	บุคคลเปิดรับสิ่งเร้าอย่างเลือกสรร	เพราะ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการ	 ทัศนคติ	
ประสบการณ์และลักษณะเฉพาะบุคคล	การรับรู้แบบเลือกสรรนั้น
เกดิขึน้ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการรบัรู	้การเปิดรบัแบบเลอืกสรร
เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อของบุคคลมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เขาจะเลือก
ฟังหรือเลือกอ่าน	 การจัดระเบียบอย่างเลือกสรรเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความเชือ่ของบคุคลทีจ่ดัระเบยีบให้สอดคล้องกบัความเชือ่ของเขา	
อกีทัง้การตคีวามแบบเลอืกสรร	เกดิขึน้เพือ่การรบัรูท้ีส่อดคล้องกบั
ความเชื่อและทัศนคติที่มีมาก่อนหน้านี้	
	 หลักฐานที่แสดงถึงการรับรู ้แบบเลือกสรรที่มีต่อสิ่งเร้า
ทางการตลาด	 เช่น	ผู้บริโภคหลายรายไม่สามารถที่จะแยกความ
แตกต่างระหว่าง	รสชาติหรือกลิ่นของสินค้าต่างๆ	เมื่อปกปิดตรา	
แต่เมือ่ผูบ้รโิภคเหน็ตราสนิค้า	เขาจะเอ่ยถงึความชอบพอต่อรสชาติ
และคุณภาพ	 ดังนั้นการรับรู้ของผู้บริโภคจึงขึ้นอยู่กับตราสินค้า	
และความคิดที่เชื่อมโยงมาจากการโฆษณา	 และแรงกระตุ้นทาง
สังคม	การสร้างความคิดเชื่อมโยงมีแนวโน้มที่สอดคล้องกับความ
รู้ในปัจจุบัน	และประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค	
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	 การรับรู้แบบเลือกสรรท�าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า	 บุคคล
จะรับข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับความต้องการและสอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของเขามากที่สุด	 คือบุคคลจะระลึกถึงตราสินค้าที่ชื่น
ชอบและใกล้เคียงกับตนมากกว่าตราอื่นอย่างรวดเร็ว	กล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ	บุคคลทั่วไปมีแนวโน้มที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่ตนชื่นชอบทั้งสิ้น	
เช่น	งานของขจ	ีว่องพานชิ	(2543)	ศกึษาเรือ่ง	การรบัรูข้องผูบ้รโิภค
ที่มีต่อบุคลิกภาพตราสินค้าของนิตยสารสตรีที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
ต่างประเทศ	 ซึ่งพบว่าผู้รับสารที่บริโภคนิตยสารทั้งสามฉบับคือ	
Elle,	Cleo	 และ	Cosmopolitan	 สามารถรับรู้บุคลิกภาพของ
นติยสารและเลอืกบรโิภคได้ตรงกบัตนเองอกีด้วย	ซึง่เป็นการยนืยนั
ว่าบุคคลมักเลือกสินค้าที่ตรงกับบุคลิกภาพและความชอบของตน	
แต่ในบางครัง้กพ็บว่าบคุคลไม่เลอืกรบัสือ่หรอืผลติภณัฑ์ตามบคุลกิ
และความชอบของตนเช่นกัน	 เช่น	 บางคนอ่อนหวานแต่ต้องการ
ความเข้มแขง็กอ็าจมกีารเลอืกผลติภณัฑ์ทีส่ามารถเสรมิความเข้ม
แข็งให้ตน	เป็นต้น
 การรับรู้ตราสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงและต�่า

	 การรับรู้แบบเลือกสรรด�าเนินไปทั้งการซื้อแบบเกี่ยวพัน
ระดับสูง	(High	Involvement)	และระดับต�่า	(Low	Involvement)	
กรณีความเกี่ยวพันระดับสูง	บุคคลเลือกที่จะรับรู้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้
บริโภคประเมินตราที่จะตอบสนองต่อความต้องการของเขา	 และ
สอดคล้องกับความเชื่อ	และแนวโน้มในสภาวะจิตใจ	ในกรณีของ
ความเกีย่วพนัในระดบัต�่า	ผูบ้รโิภคเลอืกทีจ่ะกรองข้อมลูออกไปให้
มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	เพือ่ทีจ่ะได้หลกีเลีย่งกระบวนการทางความ
คิดและการกระจุกตัวของข้อมูล	(Information	Cluster)	
	 งานวิจัยของ	มณีรัตน์	ตันติคุณารักษ์	(2544)	ศึกษาวิจัย
เรื่อง	 ความเกี่ยวพันและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อตราสินค้าบุกเบิก	
และพบว่าผูบ้รโิภคทีม่คีวามเกีย่วพนัต�่าและผูบ้รโิภคทีม่คีวามเกีย่ว
พันสูงมีการรับรู้ต่อตราสินค้าบุกเบิกไม่แตกต่างกันในสินค้าทั้ง	2	
ประเภท	 ซึ่งผลที่ได้นั้นตรงกันข้ามกับงานวิจัยของอัญญา	 สุศรี-				
วรพฤฒ	ิ(2545)	ทีศ่กึษาเรือ่งการรบัรูใ้นต�าแหน่งตราสนิค้า	ทศันคติ	
และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค	 ในสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพัน
สงูและสนิค้าทีม่รีะดบัความเกีย่วพนัต�า่	โดยเลอืกผลติภณัฑ์รถยนต์
และนมถั่วเหลืองเป็นตัวแทนของสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง
และต�่าตามล�าดับ	ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ในต�าแหน่งตราสินค้า
กับทัศนคติต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิัง้ในสนิค้าทีม่คีวามเกีย่วพนัสงูและความเกีย่วพนัต�า่	การรบั
รู ้ในต�าแหน่งตราสินค้ากับความตั้งใจซื้อต่อตราสินค้ามีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งสองประเภท

 การรบัรูต้ราสนิค้าทีส่อดคล้องและไม่สอดคล้องกบัความคดิ

	 การรับรู ้ที่มีดุลยภาพ:	 หลักการที่ส�าคัญในการด�าเนิน
กระบวนการรับรู้แบบเลือกสรรก็คือผู้บริโภคสรรหาจุดดุลยภาพ
ทางการรับรู้	 ซึ่งก็คือความสมดุลระหว่างข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับตรา	
และความเชื่อเกี่ยวกับตราที่มีมาก่อนหน้านี้	 ความสมดุลดังกล่าว
ท�าให้สภาพทางจติวทิยาของผูบ้รโิภคอยูใ่นสภาวะสมดลุ	งานวจิยั
ของภารตรี	 จิตตางกูร	(2545)	 ศึกษาเรื่อง	 การรับรู้บุคลิกภาพ
ตราสนิค้าของสถานวีทิยใุนเครอืบรษิทัคลกิเรดโิอ	จ�ากดั	ได้ผลการ
วิจัยว่ากลุ่มผู้ฟังมีการรับรู้บุคลิกภาพของคลื่นวิทยุ	102.5	FM	GET	
และคลื่น	104.5	FM	Fat	Radio	 มีบุคลิกภาพแบบน่าตื่นเต้น	
(Excitement),	คลื่นวิทยุ	103.5	FM	Modern	Love	มีบุคลิกภาพ
แบบจริงใจ	 (Sincerity)	 แต่ผู ้ฟังทั้งหมดที่ร ่วมการวิจัยรับรู ้
บุคลิกภาพของตนเป็นแบบจริงใจ	(Sincerity)	นั่นแสดงว่ามีผู้ฟังที่
มีบุคลิกภาพตรงกับคลื่นวิทยุที่ตนฟังเพียงคลื่นเดียวคือ	103.5	FM	
Modern	Love	ส่วนที่เหลือนั้นมีบุคลิกภาพที่ไม่ตรงกัน	
	 ผลการวจิยัข้างต้นสามารถอธบิายได้ด้วยทฤษฎทีางสือ่สาร
มวลชน	คือ	Balance	Theory	(Fritz	Heider)	ซึ่งอธิบายไว้ว่า	เมื่อ
ผู้บริโภคพบเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ	 ที่ขัดแย้งกับความเชื่อ	
บคุคลจะพยายามหาจดุสมดลุโดยเปลีย่นความคดิเหน็ทีม่ต่ีอสิง่นัน้	
หรอืต่อแหล่งข้อมลูหรอืทัง้สองสิง่	ผลกค็อืความสมดลุในความเชือ่
เกี่ยวกับข้อมูลและสิ่งต่างๆ	 หรือ	 ทฤษฎีความไม่สอดคล้องทาง
ด้านความคิด	(Cognitive	Dissonance	Theory	(Leon	Festinger))	
เมื่อข้อขัดแย้งเกิดขึ้น	 ผู้บริโภคจะมองหาจุดสมดุลทางจิตวิทยา	
โดยการค้นหาข้อมูลที่สนับสนุน	 หรือบิดเบือนข้อมูลที่ขัดแย้ง	
เป็นต้น
 การรับรู้ที่ไม่มีดุลยภาพ

	 ผู้บริโภคบางรายไม่เพียงแต่ยอมรับข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ความเชือ่ของเขาเท่านัน้	แต่ยงัยอมรบัข้อมลูทีข่ดัแย้งกบัผลติภณัฑ์
ที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อมาแล้ว	 ถ้าผู้บริโภคไม่ยอมรับข้อมูลนั่น
หมายความว่า	ทุกครั้งที่ผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจ		ผู้บริโภค
ก็จะพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนการซื้อหรือการเปิดรับสื่อใน
ครั้งนั้น	 และอาจจะไม่เปลี่ยนตรา	 ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎี
ความไม่สอดคล้องทางความคิด	 (Cognitive	Dissonance)	
สามารถท�านายผลทีแ่ตกต่างจากความไม่พงึพอใจได้	ดงัทีป่รากฏ
ในงานของวรุต	 ศรีสมัย	(2545)	 เรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย	และงานของศิริวรรณ	ประไพพงษ์	
(2543)	 ที่ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์				
ไอทวีทีีแ่ม้ผูร้บัสารนัน้มกีารรบัรูบ้คุลกิภาพทีไ่ม่ตรงกนักบัทีเ่จ้าของ
สถานกี�าหนดไว้	แต่ผูร้บัสารต่างกห็าเหตผุลทีต้่องรบัสารจากสถานี
ทัง้สอง	หรือในงานวิจัยของนศิากร	สมเศรษฐ์	(2541)	ทีศ่ึกษาเรื่อง
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การปรบัโครงสร้างองค์กร	เอกลกัษณ์องค์กรและภาพลกัษณ์องค์กร
ภายหลงัการรวมธรุกจิระหว่าง		ไอบซีแีละยทูวีี	ทีถ่งึแม้ว่าผูบ้รโิภค
จะไม่ชอบการรวมธรุกจิ	โดยสมาชกิและสือ่มวลชนส่วนใหญ่มกีาร
รับรู้ภาพลักษณ์ของยูบีซีออกมาในด้านลบ	 คือมองว่าเป็นการ
ผูกขาดธุรกิจเคเบิลทีวี	 โดยที่ผู้บริโภคหรือสมาชิกไม่มีสิทธิ์ในการ
เลือกรับชมรายการได้ตามราคาที่เหมาะสม	 ถือเป็นการผูกขาด
ธุรกิจเคเบิลทีวีโดยปราศจากการแข่งขันก็ตาม	 แต่ผู้บริโภคก็ต้อง
มเีหตผุลในการบรโิภคต่อไปเพราะไม่มทีางเลอืก	ดงันีจ้ะเหน็ว่าการ
รับรู้	ทัศนคติ	ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสมอไป	เพราะต้องประกอบ
ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วย
	 บางครั้งบุคคลบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับความ
เชื่อของทัศนคติของตน	 หน้าที่นี้คือการปกป้องทางการรับรู ้	
(Perceptual	Defense)	ซึ่งคอยปกป้องบุคคลให้พ้นจากสิ่งเร้าที่มี
ลกัษณะคกุคามหรอืขดัแย้งกบัความเชือ่ของตน	บคุคลจะมทีศันคติ
และความเชื่อที่รุนแรงต่อตราซึ่งส่งผลให้ช่วงการยอมรับข่าวสาร
แคบลง	ข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมจะถูกปฏิเสธออก
ไป	หรือได้รับการบิดเบือน	เพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อเดิม	เช่น
งานของสมบูรณ์	 วงศ์สุทธิเลิศ	 (2541)	 ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การ
โฆษณาเพื่อการสร้างเอกลักษณ์องค์กรใหม่ของบริษัท	 ไทยฟูจิซีร็
อกซ์	 จ�ากัด	 ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ขององค์กร	 และ
สินค้าใหม่จากการเป็น	Generic	Name	ของผลิตภัณฑ์เครื่องถ่าย
เอกสารมาเป็น	The	Document	Company	 โดยการสร้างและ
เปลี่ยนการรับรู้	 และทัศนคติของผู้รับสารโดยใช้แผนงานทางการ
ตลาด	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	มาสนับสนุนเพื่อแก้ข้อขัด
แย้งในความรู้สึกของผู้บริโภค
 การเปลี่ยนการรับรู้

	 บุคคลจะมีการพัฒนาข้อสรุปเกี่ยวกับตรา	 ร้านค้า	 และ
บริษัท	 ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเกี่ยวกับวัตถุหนึ่งจาก
การเชื่อมโยงจากอดีต	 ข้อสรุปนี้มีพื้นฐานมาจากการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากและการโฆษณา	 โดยมีการสร้างข้อสรุปจากสิ่งเร้า
ทางการตลาดและสิ่งแวดล้อม	และภาพลักษณ์	จัดว่าเป็นการรับรู้
ทั้งหมดของวัตถุที่บุคคลประมวลมาจากข้อมูลหลายๆ	 แหล่งใน
ช่วงเวลาทีผ่่านมา	ดงันัน้วตัถปุระสงค์ของการตลาดจงึควรมุง่ไปที่
การสร้างอิทธิพลต่อการรับรู้ที่มีต่อตรา	หรือตัวบริษัท	ดังงานวิจัย
ของรัฐพร	วัฒนสมบัติ	(2547)	ที่ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้า
และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อผงซักฟอกเปา	ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการ
ที่ตราสินค้าต้องการที่จะเปลี่ยนการรับรู้ของผู้บริโภคจากภาพ
ลกัษณ์ของตราสนิค้าแบบเก่าสูก่ารสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้ทนัสมยั
ขึ้น	 ซึ่งจ�าเป็นต้องเปลี่ยนการรับรู้จากภาพลักษณ์แบบเดิมที่ผู ้
บริโภคเคยมีการรับรู้มาในอดีต

พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของแนวทางการศึกษา

	 ส�าหรบัความน่าสนใจจากการศกึษาทีไ่ด้รวบรวบรวมมานี้	
จะเห็นแนวโน้มว่ามีการศึกษาเรื่องของตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง	
ส�าหรับพัฒนาการโดยทั่วไปของแนวทางการศึกษาในยุคเริ่มแรก
นั้น	แม้ว่าจะมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการรับรู้อยู่
เป็นอันมาก	 แต่การศึกษานั้นก็พัฒนามาจากการศึกษาด้าน
ประสาทวิทยาและจากการศึกษาทางด้านจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่	
โดยเมือ่เริม่มกีารศกึษาการวเิคราะห์ผูร้บัสาร	(Audience	Analysis)	
และการศกึษาด้านพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	(Consumer	Behavior)	แล้ว	
มุมมองของการรับรู้จึงขยายวงการศึกษาเข้ามาในสาขาของการ
โฆษณา	เพราะการศึกษาด้านการสื่อสารยุคแรกด้านนิเทศศาสตร์
นัน้	นกัสือ่สารกม็ุง่เน้นไปในการศกึษาเรือ่งของ	Media	Study	เป็น
ส่วนใหญ่	ซึง่เน้นน�า้หนกัไปในเรือ่งของสิง่เร้าและการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้านั้น	โดยในการศึกษาด้านตราสินค้านั้น	มีการศึกษาทั้งด้าน
การโฆษณาและด้านการตลาด
	 แนวคิดที่พบว่าถูกน�ามาใช้มากที่สุดคือเรื่องของความ
สอดคล้องของการรบัรู้	ทศันคติ	และพฤติกรรม	ซึง่พบในงานแทบ
ทุกชิ้น	จะมีการทดสอบแบบตามขั้นตอนว่ามีการเปิดรับ	รับรู้	เกิด
ทัศนคติเช่นไร	 แล้วส่งผลไปสู่พฤติกรรมหรือไม่	 ตามแนวคิดของ	
KAP	 หรือแนวคิดเรื่องของการเลือกเปิดรับสื่อคือ	 Selective	
Exposure,	Attention,	Perception	และ	Retention	นั่นเอง	และ
นอกเหนือจากนั้นก็มีการศึกษาตามแนวของ	S-R	Model	 ที่เน้น
เรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง
	 	ในส่วนของเนือ้เรือ่งทีม่กีารศกึษาการรบัรูน้ัน้	ได้คลีค่ลาย
จากการศกึษาในยคุแรกทีม่องว่าตราสนิค้าเป็นเพยีงตราสญัลกัษณ์
เท่านั้น	 เช่น	 งานของ	 วิยะดา	 โพธารามิก	(2540)	 ที่ศึกษาผล		
กระทบการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ต่อภาพลักษณ์องค์กร:	 กรณี
ศึกษาธนาคารกสิกรไทย	 และพบว่าการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของ
องค์กรนั้นมีผลมาจากศาสตร์เรื่องฮวงจุ ้ย	 โดยรูปแบบของ
สญัลกัษณ์ใหม่นัน้ไม่ท�าให้ความเชือ่มัน่ในความมัน่คงทางการเงนิ
ลดลง	แต่กลบัท�าให้ภาพลกัษณ์ความทนัสมยัในความคดิของลกูค้า
ที่มีต่อธนาคารและผู้บริหารลดลง	 ในยุคต่อมาการศึกษาตรา
สญัลกัษณ์กไ็ด้ขยายครอบคลมุทกุหวัข้อ	ได้แก่	ตราของสนิค้า	ตรา
ขององค์กร	ตราของบริการ	และตราของรายการ	เช่นเดียวกับการ
ขยายประเภทของกลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษา	จากแต่เดมิทีม่กัจะ
ศึกษากลุ่มผู้รับสารในภาพรวม	คือมองว่าผู้รับสารมีลักษณะเป็นผู้
ถูกกระท�า	(Passive	Audience)	 เริ่มเปลี่ยนมุมมองเป็นการมอง
ผู้รับสารที่เป็นผู้กระท�า	(Active	Audience)	มากขึ้น	
	 ในช่วงต่อมาเมื่อมีการศึกษาตราสินค้าอย่างแพร่หลาย	
เรื่องของบุคลิกภาพตราสินค้า	(Brand	Personality)	 คุณค่าตรา	
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สินค้า	(Brand	Equity)	ฯลฯ	เริ่มเป็นที่ศึกษาและพูดถึงกันมากขึ้น
ในด้านการตลาด	 การศึกษาที่มองว่าตราสินค้านั้นเป็นแค่
เครือ่งหมายการค้า	หรอืสญัลกัษณ์ขององค์กรนัน้จงึหมดไป	มกีาร
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการศึกษาด้านการตลาด	(Marketing	
Paradigm)	จาก	Product	Centric	เป็น	Marketing	Centric	เป็น	
Consumer	Centric	และมาจนถึงปัจจุบันคือ	Idea	Centric	การ
ศกึษาเรือ่งตราสนิค้าจงึถกูมองว่ามคีณุค่ามากเสยียิง่กว่ามลูค่าของ
ปัจจยัการผลติทัง้หมดเสยีอกี	การศกึษาเรือ่งการรบัรูใ้นคณุค่าของ
ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งวัดความแข็งแกร่งของตรานั้นๆ	 งานวิจัยยุค	
หลังๆ	 จึงมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนมุมมองอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทัน
กบักระแสของโลกาภวิตัน์ของเศรษฐกจิและการตลาดทีม่กีารปรบั
เปลี่ยนอยู่เสมอ	
	 การศึกษาเรื่องของตราจึงก้าวข้ามจากการศึกษาตราที่มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมไปสู่ลักษณะนามธรรม	คืออาจไม่จ�าเป็นต้อง
มตีราสญัลกัษณ์อย่างทีป่รากฏในยคุแรกของการศกึษาเรือ่งตราสนิ
ค้าด้วยซ�า้	แนวทางการศกึษามองในส่วนของการรบัรูภ้าพในใจของ
ผู้รับสาร	 แล้วประมวลการรับรู้ทั้งหมดของผู้รับสารต่อสิ่งนั้นๆ	
เป็นการรับรู้ตราสินค้าได้เลย	ตราจึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดก�าหนด
สร้างให้ผู้บริโภครับรู้	 ซึ่งเป็นนามธรรม	 และไม่มีรูปลักษณ์ที่เป็น
ลักษณะของสัญลักษณ์อีกต่อไป	 แต่เป็นลักษณะของสิ่งที่ผู้รับสาร
รับรู้
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นว่าการศึกษาเรื่องของการรับ
รูต้ลอดระยะเวลาทีผ่่านมาไม่เปลีย่นแปลงในแง่แนวคดิดัง้เดมิของ
ตัวทฤษฎี	คือการเข้ารหัส	(Encoding)	และถอดรหัส	(Decoding)	
มากเท่าใดนัก	เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมารูปแบบของการวิจัยก็ไม่
ค่อยเปลี่ยนแปลง	 เนื่องด้วยยังเป็นวิธีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดใน				
ขณะนีท้ีจ่ะท�าการทดสอบว่าการเข้ารหสัของนกัการตลาดและการ
ถอดรหัสของผู้บริโภคมีความพ้องกันหรือไม่

สรุป

	 การศึกษาเรื่องการรับรู้กับตราสินค้ามีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างแนบแน่น	 เพราะตราสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้มิใช่สิ่งที่
เจ้าของตราสร้างขึ้น	การท�าความเข้าใจในเรื่องการรับรู้จึงมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่ง	การศึกษาเรื่องการรับรู้มีความเกี่ยวพันกับประเด็น
ต่างๆ	 อยู่หลายเรื่อง	 กล่าวคือมนุษย์มีการรับรู้จากการคิดด้วย
สมองซีกซ้ายเพื่อท�าการวิเคราะห์หาเหตุผลและรูปแบบ	 ส่วนอีก
ด้านหนึ่งคือการรับรู้ด้วยสมองซีกขวา	 เพื่อใช้สัญชาตญาณ	 ใช้
อารมณ์	และใช้ความว่างเปล่าเพื่อนึกภาพที่จะเกิดขึ้น	ดังนั้น	การ
รบัรูจ้งึเป็นการประสานกนัระหว่างโลกทัง้สองคอืโลกแห่งความเป็น
จริงของเหตุผล	(Logic)	 และโลกของจินตนาการ	 เพ้อฝันและสิ่ง

มหัศจรรย์	(Magic)	 และยังเกี่ยวเนื่องไปถึงการเลือกเปิดรับและ
ความทรงจ�า	(Memory)	ซึ่งหากศึกษาต่อไปย่อมต้องส่งผลถึงการ
เรียนรู้	(Learning)	และพฤติกรรม	(Behavior)	อันส่งผลเกี่ยวเนื่อง
มาจากการเรียนรู้อีกด้วย	
	 การศึกษาด้านการรับรู้นั้นแพร่ซึมไปในวงวิชาการหลาย
แขนง	เช่น	ด้านการแพทย์สาขาประสาทวทิยาและด้านคณติศาสตร์	
ซึ่งมีนักคิดอย่างเดส์การ์ตส์เป็นผู้วางรากฐาน	 ด้านจิตวิทยานัก
จิตวิทยาชาวเยอรมัน	 อย่างเกสตอลด์	 ด้านศิลปะโดยศิลปินผู้บุก
เบิกแนวอิมเพรสชั่นนิสม์อย่าง	 เซซานน์	 ด้านมานุษยวิทยา	 ด้าน
สังคมวิทยา	ด้านการสื่อสาร	ฯลฯ	ส่วนในการสื่อสารตราสินค้านั้น
การรับรู้ก็มีความส�าคัญ	เพราะเป็นรากฐานของการสื่อสารตราสิน
ค้าอย่างแท้จริง	 เนื่องจากไม่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์จะมีกลยุทธ์การ
วางต�าแหน่งตราสนิค้าทีล่กึซึง้เพยีงใด	แต่หากการรบัรูข้องผูบ้รโิภค
ไม่ได้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	กลยทุธ์นัน้กไ็ม่ประสบความส�าเรจ็
	 สดุท้ายนี	้การศกึษาในเรือ่งการรบัรูแ้ละทศันคตขิองบคุคล
นั้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถท�านายพฤติกรรมของบุคคลได้
เสมอไป	 เหมือนดังกฎแห่งความไม่แน่นอน	 (Uncertainty	
Principal)	ของ	Werner	Heisenberg	ที่กล่าวว่า	กระทั่งการวัด
ต�าแหน่งอนุภาคที่เล็กที่สุดก็ยังมีความไม่แน่นอนเสมอ	การรับรู้ก็
เช่นเดียวกัน	 เพราะการรับรู้ตราสินค้าในทางบวกและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับที่นักการตลาดหรือนักโฆษณาวางแผนนั้น	 ไม่
เป็นเครือ่งชีว้ดัถงึพฤตกิรรมการบรโิภคของบคุคล	เช่นเดยีวกบัการ
ทีบ่คุคลรบัรูต้ราสนิค้าในทางลบหรอืมกีารรบัรูไ้ม่ตรงตามทีน่กัการ
ตลาดต้องการนั้น	ไม่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการปฏิเสธการบริโภคหรือการ
ยุติพฤติกรรมเสมอไป	กล่าวคือ	การรับรู้อาจไม่สามารถมีรูปแบบ
ที่แน่นอน	 และไม่มีลักษณะตายตัวของทฤษฎีใดๆ	 ที่สามารถ
ท�านายถงึพฤตกิรรมของมนษุย์อย่างเป็นตรรกะได้อย่างแท้จรงิ
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