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ตราสนิค้าเฉพาะในประเทศไทยม ี2 กลุ่ม คือ พ่อค้าส่ง  และพอ่ค้าปลกี ประเภทของตราสนิค้าเฉพาะแบง่เปน็

2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอาหารและกลุม่ท่ีไม่ใช่อาหาร  วัฏจักรของตราสนิค้าเฉพาะในประเทศไทยยงัอยู่ในข้ันเจริญเติบโต

ผู้ใช้ตราสินค้าเฉพาะในไทยทั้งในกทม. และต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี

ปัญหาในการซื้อตราสินค้าเฉพาะส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องของการขาดข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และปัญหา

เร่ืองภาพลักษณ์ การหาข้อมูลน้ันหาได้จาก 4 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล  แหล่งท่ีเกิดจากกิจกรรมด้านการตลาด

แหล่งสาธารณะ และประสบการณ์ตรง นักสร้างตราสินค้าเฉพาะต้องสร้างความแตกต่างในตราสินค้าเฉพาะ

ให้ผู้บริโภครับรู้ใน 5 คุณลักษณะ คือ รูปลักษณ์ของตราสินค้าเฉพาะ ส่วนผสมของตราสินค้าเฉพาะ เทคโนโลยี

ของตราสนิค้าเฉพาะ บรกิารของตราสินค้าเฉพาะ และการจัดโปรแกรมการตลาดสำหรบัตราสนิค้าเฉพาะ


The Owner of House Brand in Thailand consists of 2 groups ;  (1) Wholesaler and (2) Retailer,

while product type of House Brand also consists of 2 groups ; (1) food and (2) non-food. Consumers of

House Brand in Bangkok and Upcountry mostly are single women with  bachelor degree. The  study

found that  problems of buying House Brand mostly are lack of information for decision making and

image of House Brand. Information search of House Brand can be collected from various  sources

such as Personal Source, Commercial Source, Public Source and Experience Source. It is also found

that House Brand Creators must create House Brand differentiation for consumers perception in five

different  aspects  which  are (1) Feature of House Brand, (2) Ingredients of House Brand, (3) Technology

of House Brand, (4) Service of House Brand and (5) Program of House Brand.
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ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้า (Product) หรือ

บรกิาร (Service) บางสว่นตดัสินใจทีจ่ะสรา้งตราสนิค้า

(Brand) ของตนเอง ด้วยเหตุผลสำคัญว่าตราสินค้าทำให้

ผู้บริโภค ทราบถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เราจาก

คู่แข่งขนั ตวัอย่างตราสนิค้าในกลุ่มตา่งๆ เช่น

1. ตราสินค้าในกลุ่มของสินค้า (Brand of

Product) เป็นลักษณะของสินค้าท่ีมีตัวตนและจับต้องได้

(Tangible  Product) เช่น

- ยาสระผม ตราซนัซิล

- ขนมกรอบ ตราคอนเน่

2. ตราสินค้าในกลุ่มของบริการ (Brand of

Service) เป็นลักษณะของสินค้าท่ีไม่มีตัวตนและจับต้อง

ไมไ่ด ้(Intangible  Product) เช่น

- โรงภาพยนตเ์มเจอรซ์เีนเพล็กซ์

(Majorcineplex)

- สถานเสริมความงามและลดน้ำหนัก

บอรด้ี์เชพ (Body Shape)


ตราสินค้า (Brand) แบ่งตามลักษณะของการเปน็

เจา้ของ แบง่ได ้2 กลุ่ม ดังนี้

1. ตราสินค้าของผู้ผลิต (Manufacturers'

Brand)

2. ตราสนิค้าเฉพาะ (House Brand)

โดยปกติคนไทยจะคุ้นเคยการใช้ชื่อตราที่ติดมา

ตั ้งแต่โรงงาน และโรงงานจะทำหน้าที ่ในการสร้าง

ตราสินค้าให้เป็นที ่ร ู ้จ ักกันโดยทั ่วไป ที ่เราเรียกว่า

Manufacturers'  Brand  หรือ  National  Brand

การใช้ช่ือตราสินค้าเฉพาะอาจเป็นได้ท้ังตราสินค้า

เฉพาะของพ่อค้าส่งและตราสินค้าเฉพาะของพ่อค้าปลีก

ข้ึนอยู่กับลักษณะของชอ่งทางการจดัจำหน่าย (Channel

of Distribution) โดยช่องทางการจัดจำหน่ายของ

สินค้าแบบปกตทิัว่ไป แสดงในภาพที ่1

 ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยทัว่ไป


ตราสนิค้าเฉพาะ (ศิรวิรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ

2543 : 678 ) หมายถงึ  House  Brand หรอื Private

Brand เป็นสินค้าท่ีใช้ช่ือตรา และ / หรือเคร่ืองหมายตรา

ของผู ้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ คนกลางรายใด

รายหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดนัน้


จากการวิวัฒนาการของช่องทางการจัดจำหน่าย

ในประเทศไทย ทำใหค้นกลางในชอ่งทางการจดัจำหนา่ย

อันประกอบไปด้วยพ่อค้าส่ง (Wholesaler) และ

พ่อค้าปลีก (Retailer) มีบทบาททางการตลาดเพิ่ม

มากขึ ้น ผู้ประกอบการที่ทำหน้าที ่เป็นพ่อค้าส่งและ

พ่อค้าปลีก หันมาพัฒนาตราสินค้าของตนเอง  เพ่ือจำหน่าย

ในร้านท่ีตนเองเป็นเจ้าของ  และบางคร้ังยังมีการจำหน่าย

ไปยงัร้านอ่ืนๆ ด้วย  ลักษณะตราสนิค้าแบบนีเ้ราเรยีกว่า

ตราสนิค้าเฉพาะ หรอื House Brand

ตราสินค้าเฉพาะของคนกลางในช่องทางการจัด

จำหน่าย  โดยแบง่ตามข้ันตอนในการจดัจำหนา่ย  มีดังน้ี

1. ตราสินค้าเฉพาะของพ่อค้าส่ง เช่น ห้างแม็คโคร

จะมีการสร้างตราสินค้าเฉพาะให้แตกต่างกันตามกลุ่มของ

สินค้า เช่น
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- สินค้าในกลุ่มของเครื่องใช้ในสำนักงาน

ตราสนิค้าเฉพาะ ได้แก่ คิวบซิ (Q-Biz) เป็นต้น

- สินค้ากลุ ่มเสื ้อผ้าและเครื ่องแต่งกาย

ตราสนิค้าเฉพาะ ไดแ้ก่ ไฮสไตล ์(High Style) เปน็ตน้

- สินค้ากลุ่มทัว่ไป  ตราสนิค้าเฉพาะ ได้แก่

แอโร่ (aro) เปน็ตน้

2. ตราสนิคา้เฉพาะของพอ่คา้ปลกี  เช่น

- เทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์  มีตราสินค้า

เฉพาะ 3 ตราด้วยกัน คือ ตราเทสโก้ (Tesco) ตรา

ซเูปอรเ์ซฟ (Supersave) และตราคุม้ค่า (Khumka)

- บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ มีตราสนิค้าเฉพาะ

ได้แก่  ลีดเดอร์ไพรซ ์(Leader Price)

ความแพร่หลายในประเทศไทยของตราสินค้า

เฉพาะ โดยเฉพาะในกลุ่มพ่อค้าส่งจะมีความแพร่หลาย

ก่อนกลุ่มพ่อค้าปลีก เนื่องจากพ่อค้าส่งในกลุ่มนี้ เช่น

แม็คโครมีการสร้างตราสินค้าเฉพาะของตนเองในป ี2539

ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในแม็คโครเริ่มมีการเรียนรู้ในตรา

สินค้าเฉพาะ จากการพบสนิค้าท่ีตดิตราสนิค้าเฉพาะบน

ชั ้นวางสินค้า และในใบปลิวแผ่นพับของแม็คโคร

ที่เรียกว่าเมล์แม็คโคร โดยมีการแจกจ่ายไปยังสมาชิก

ตามบ้านทางไปรษณีย์


จากความแตกต่างของตราสินค้าเฉพาะ ทำให้

ประโยชน์ของตราสินค้าเฉพาะต่อคนกลางมีความแตกต่าง

จากตราสินค้าทั่วไป สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ตราสินค้าเฉพาะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า

และสามารถสร้างผลกำไรให้เจ้าของกิจการได้มากกว่า

การจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตทั่วไป

2. การเลือกสินค้าที่นำมาใส่ตราสินค้าเฉพาะ

ที่มีคุณภาพดีและราคาต่ำกว่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้านค้าที่อยู่ในช่องทาง

การจัดจำหน่าย ทำให้รักษาฐานลูกค้าได้ดี เนื่องจาก

สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากกว่าการ

จำหน่ายสินค้าทั่วไป

3. การมีตราสินค้าเฉพาะของตนเอง ทำให้

ร้านค้าที่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถลดอำนาจ

ในการต่อรองของผู้ผลิตสินค้าที่มีต่อร้านค้าลงได้

4. สินค้าที ่ใช้ตราสินค้าเฉพาะ เป็นสินค้าที ่

ผู ้ประกอบการสามารถควบคุมคุณสมบัติให้ตรงกับ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าได้ดีกว่า

สินค้าที่ใช้ตราของผู้ผลิตที่รับมาจำหน่าย เพราะได้รับ

การพัฒนาด้วยความเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

อย่างแท้จริง

5. ผู ้ประกอบการเจ ้าของตราสินค้าเฉพาะ

สามารถควบคุมราคาและโครงสร้างราคาได้ดีกว่า ไม่มี

การตัดราคาจำหน่าย เนื่องจากไม่มีผู ้จำหน่ายสินค้า

รายอื่นที่มีสินค้าที่เหมือนกันมาแข่งขันด้วย ส่งผลให้

กำไรดีกว่า

6. การมีตราสินค้าเฉพาะที่เป็นที่ยอมรับของ

ลูกค้า สามารถสร้างความแตกต่าง (Differentiate)

ของร้านค้าของเราจากคู่แข่งขันได้ดีขึ้น

จากประโยชน์ที ่มีของตราสินค้าเฉพาะ ทำให้

คนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายอันประกอบไปด้วย

พ่อค้าส่ง (Wholesaler) พ่อค้าปลีก (Retailer) หันมา

พัฒนาตราสินค้าเฉพาะของตนเองกันอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าปลีกที่มีบทบาทในโครงสร้างของ

ช่องทางการจดัจำหนา่ยมากข้ึน ดังจะเหน็ได้จากตัง้แตป่ี

2548 เป็นต้นมา ตราสินค้าเฉพาะมีอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยปีละ 15-20 % และตราสินค้าเฉพาะที่มีจำหน่าย

ในปัจจุบันมีความหลากหลายในประเภทของสินค้ามากข้ึน
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สินค้าที ่ใช ้ช ื ่อตราสินค้าเฉพาะ แบ่งเป็น 2

กลุ่มใหญ ่คือ

1. สินค้าในกลุม่อาหาร (Food Group)

2. สินค้าในกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food

Group)

สำหรับในประเทศไทยมูลค่าของตราสินค้า

เฉพาะในป ี 2549  ประมาณ  3,000-10,000 ล้านบาท

(ฐานเศรษฐกจิ : 2549) โดยสินค้าในกลุ่มอาหารเปน็กลุ่ม

ที่มีการเตบิโตสงูสุด โดยมอัีตราการเตบิโตประมาณ 15-

20 % ตอ่ปี

สำหรับในเครือเซ็นทรัล ได้แก่ ตราเซ็นทรัล

(Central), ตราทอ็ปส ์(Tops) เปน็ตน้ ตราสนิค้าเฉพาะ

จะแบง่ออกไดดั้งน้ี (กรุงเทพธรุกิจ : 2550)

1. ตราสินค้าเฉพาะในกลุ่มอาหาร

มีสัดส่วน  60 %

2. ตราสินค้าเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร

มีสัดส่วน  40 %

รวม 100 %

สินค้าในกลุ่มอาหาร (Food Group) ประกอบ

ไปดว้ยสินค้า 7 กลุ่มย่อย คือ

1. ขนมขบเคีย้ว เช่น ข้าวเกรยีบทอด, คุ้กก้ี

2. อาหารแหง้ เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา

3. เครือ่งดืม่ เช่น น้ำอัดลม น้ำด่ืม น้ำหวาน

4. ผลิตภัณฑ์นมและอาหารเสริม เช่น นม, เนย,

อาหารเสริมของเด็ก

5. อาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง, ผลไม้

กระปอ๋ง, ซุปกระปอ๋ง

6. อาหารแช่แข็ง เช่น อาหารสำเร็จรูป, เฟรนช์ฟราย,

พิซซ่า

7. อาหารเส้น เช่น บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป, มักกะโรนี,

สปาเก็ตตี้

สินค้าในกลุ ่มท ี ่ไม ่ใช ่อาหาร (Non-Food

Group)  ประกอบไปดว้ยสนิค้า  7  กลุ่มย่อย   คือ

1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช ่น น้ำยา

ล้างจาน,  น้ำยาปรบัผา้นุ่ม,  ผงซกัฟอก

2. อุปกรณเ์คร่ืองใชใ้นครวัเรอืน  เช่น  แกว้นำ้

หลอดดูด  ถุงพลาสตกิ

3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เช่น

ครมีทาผวิ,  แปง้ฝุน่โรยตวั

4. อุปกรณส์ำนักงาน  เช่น กระดาษ, ปากกา,

แผน่ดิสก์

5. เส้ือผา้ เช่น เส้ือผา้บรุษุ, สตร ีและเดก็

6. ประดับยนต์ เช่น น้ำยาล้างรถ, พรมปูพื้น

รถยนต,์ น้ำหอมในรถยนต์

7. อุปกรณส์วนและตกแตง่บา้น  เช่น ตู้เส้ือผ้า,

เก้าอ้ีพลาสตกิ, ฝกับวัรดนำ้ตน้ไม้


   

ตราสินค้าเฉพาะนั้นมีลักษณะเฉกเช่นเดียวกับ

สิ่งมีชีวิตทั่วไป เพียงแต่เป็นชีวิตที่นักการตลาดเป็น

ผู้สมมติให้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบริหารตราสินค้า

เฉพาะและการที ่ตราสินค้าเฉพาะจะมีวัฏจักรอยู ่ใน

ช่วงใดของการเจริญเติบโตของตราสินค้าเฉพาะนั้น

เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
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1. ข้ันการกำเนิดตราสินค้าเฉพาะ (Birth Stage

of the House Brand) คนกลางในช่องทางการจัด

จำหน่าย อันได้แก่ พ่อค้าส่ง และพ่อค้าปลีก ได้ให้

ความสนใจในการสรา้งตราสนิค้าเฉพาะของตนเองขึน้มา

มีการคิดวางแผนในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า

เฉพาะไว้เป็นอย่างดี เช่น สัญลักษณ์ (Logo) ของตรา

สินค้าเฉพาะ ประเภทของสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายใน

ตราสินค้าเฉพาะ ผู้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าที่จะนำ

มาตดิตราสนิค้าเฉพาะ เปน็ตน้ แลว้จงึแนะนำตราสนิค้า

เฉพาะเขา้สู่ตลาด ใหผู้บ้รโิภคทำความรูจ้กั

2. ข้ันเจริญเติบโตของตราสินค้าเฉพาะ (Growth

Stage of the House Brand) ตราสินค้าเฉพาะมีการเจริญ

เติบโต มีคนรู้จักและจดจำได้ และยอมรับภาพลักษณ์

ของตราสนิค้าเฉพาะนัน้ เริม่มีคนบางสว่นใหค้วามสนใจ

ตราสินค้าเฉพาะและมีการซ้ือสินค้าท่ีอยู่ภายใต้ตราสินค้า

เฉพาะมาใช้

3. ข ั ้นเต ิบโตเต ็มท ี ่ของตราส ินค ้าเฉพาะ

(Maturity  Stage  of  the  House  Brand) ตราสนิค้า

เฉพาะนั้นมีคนรู้จักอย่างกว้างขวาง มีการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดของตราสินค้าเฉพาะอย่างต่อเน่ืองมายาวนาน

จนกระทัง่มีผู้คนกลุ่มหน่ึงมีความจงรกัภักดีในตราสนิค้า

เฉพาะนั ้น และให้ความเชื ่อถือในตราสินค้าเฉพาะ

ซ้ือสินค้าท่ีติดตราสินค้าเฉพาะอย่างต่อเน่ืองและทราบถงึ

คุณสมบัติของสินค้าเป็นอย่างดี

4. ขั้นตกต่ำของตราสินค้าเฉพาะ (Decline

Stage of the House Brand) ตราสนิค้าเฉพาะนัน้หมด

ความน่าสนใจ ผู้บริโภคเบื่อ ต้องการตราสินค้าเฉพาะ

ใหม่ๆ ที่มีกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจ ถ้าหาก

ตราสินค้าเฉพาะใดอยู่ในขั้นตอนนี้ นักสร้างตราสินค้า

ต้องตัดสินใจ ว่าจะทำอย่างไรกับตราสินค้าเฉพาะที่อยู่

ในขั้นตอนนี้

กลยุทธ์การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้าเฉพาะ

ในขัน้ตอนนีจ้ะม ี2 ทางเลอืก คือ

4.1 คืนชีวิตชีวาให้ตราสินค้าเฉพาะ อีกคร้ัง

(House Brand Refreshment) ด้วยการดำเนนิกลยุทธ์

การตลาดต่างๆ

ภาพที ่2 วัฏจักรการเจริญเติบโตของตราสินค้าเฉพาะ

ทีม่า : ปรบัปรงุจาก Phillip Kotler. Marketing Management. 11
th
 edition, New Jersey : Plentice Hall,

2003 P.328
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4.2 ปล่อยให้ตราสินค้าเฉพาะตกต่ำไป

(House Brand Retired) ตราสินค้าเฉพาะนั้นขายไป

เรือ่ยๆ จนกระทัง่ขายไมไ่ด ้หายออกจากตลาดไป

สำหรับตราสินค้าเฉพาะในประเทศไทยได้ถือ

กำเนิดในปี 2539 และเป็นท่ีแพร่หลายในปี 2542  ถ้าหาก

เรานับอายุของตราสินค้าเฉพาะในประเทศไทยตั้งแต่ปี

2539 ปัจจุบันจะเป็นระยะเวลา 11 ปี เม่ือเทียบกับวฏัจักร

การเจริญเติบโตของตราสินค้าเฉพาะแล้ว ตราสินค้า

เฉพาะในประเทศไทยสำหรับบางตรายังคงอยู ่ในขั ้น

การกำเนิดตราสินค้าเฉพาะ และหลายๆ ตราอยู่ในขั้น

เจรญิเตบิโต เช่น ตราลดีเดอรไ์พรซ ์ตราเทสโก ้เป็นต้น


จากงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเรื ่องตราสินค้าเฉพาะ

(กุนทินี : 2546, จิราภา : 2547 และปัทมา : 2545)

ทำให้เห็นถึงลักษณะของผูใ้ช้  แบ่งตามถ่ินท่ีอยู่ของลูกค้า

ได้ดังนี้

1. ลูกค้าต่างจังหวัด ลักษณะของผู้ซื ้อตรา

สินค้าเฉพาะส่วนใหญ ่มีลักษณะดงันี้

เพศ : หญิง

อายุ : ระหวา่ง 20 - 35 ปี

สถานภาพ : โสด

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี

รายได้ : ตำ่กวา่ 7,000  บาทตอ่เดือน

อาชีพ : รับราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ

2. ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร  ลักษณะของผู้ซ้ือ

ตราสนิค้าเฉพาะสว่นใหญ ่มีลักษณะดงันี้

เพศ : หญิง

อายุ : ระหวา่ง 15 - 25 ปี

สถานภาพ : โสด

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี

รายได้ : ระหวา่ง 5,000 - 10,000 บาท

และ 10,000 - 15,000 บาท

อาชีพ : พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง

ผลสรุปจากงานวิจัยดังกล่าว ทำให้ทราบถึง

ลักษณะของลูกค้าที่ซื ้อตราสินค้าเฉพาะในกรุงเทพฯ

และในต่างจังหวัดมีความคล้ายคลึงกัน คือ ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง โสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้

ระหว่าง 5,000-15,000 บาท เป็นพนักงานบริษัทหรือ

ข้าราชการ

⌫
จากงานว ิจ ัยเร ื ่องป ัจจ ัยทางการตลาดท ี ่ม ี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าเฉพาะในจังหวัด

เชียงใหม ่(ปทัมา : 2545) และจงัหวดัพิษณโุลก (จริาภา

: 2547) ทำให้พบปัญหาในการซื้อตราสินค้าเฉพาะใน

ต่างจังหวัดต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ตอบแบบสอบถามหลายรายในจังหวัด

พิษณุโลก ไมรู่จ้กัตราสนิค้าเฉพาะ หรอื House Brand

คืออะไร รวมถึงไม่รู้ตรายี่ห้อนั้นเป็นของห้างใด ทั้งๆ

ที่ลูกค้าผู้นั้นเคยซื้อตราสินค้าเฉพาะกิจการของห้างนั้นๆ

มาใช้แล้ว

2. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์มีความคล้ายคลึง

กันกับตราสินค้าของผู ้ผลิตที ่เป็นผู ้นำตลาดมากจน

เกินไป จนทำให้ผู ้บริโภคเกิดความสับสนในสินค้า

จนบางครั้งเกิดการซื้อผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

3. ลักษณะการออกแบบของตราสินค้าเฉพาะ

ไม่โดดเด่น และตราสินค้าเฉพาะบางตราผู้บริโภคมี

ความเหน็ว่าไม่สวยงาม ทำใหผู้บ้รโิภคจำตราสนิค้าไม่ได้

4. ตราสินค้าเฉพาะบางชิ้นที่ผู้บริโภคเคยซื้อ

มาบรโิภค โดยเฉพาะในกลุม่ของอาหาร  พบวา่ลักษณะ

ดูคล้ายกันกับตราสินค้าของผู้ผลิตที่เป็นผู้นำตลาดจริง

แตร่สชาตแิละคณุภาพแตกตา่งกนัมาก เช่น น้ำอัดลมมี
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รสชาติที่จืดกว่า ปลาซาร์ดีนกระป๋องในซอสมะเขือเทศ

ซอสมะเขอืเทศไมข้่น หรอื บางครัง้ปลาตวัเลก็กว่าปกติ

เป็นต้น

5. ผู ้บร ิโภคจำนวนมากระบุว ่าตำแหน่งใน

การจัดเรียงตราสินค้าเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

ทำให้ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าหาสินค้าไม่เจอ

6. ผู้บริโภคขาดข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเพื่อ

ซือ้ตราสนิค้าเฉพาะ เน่ืองจากสนิค้าบางชิน้มีเพียงชือ่ตรา

ปริมาณบรรจุ สถานที ่ผลิต และส่วนประกอบของ

สินค้าเท่านั ้น ไม่เหมือนสินค้าที ่เป็นตราของผู้ผลิต

ที่สามารถหาข้อมูลได้จากสื่อต่างๆ เช่น ดูจากโฆษณา

ทางโทรทัศน์หรือจากนิตยสาร

7. ตราสินค้าเฉพาะมีจำหน่าย เฉพาะขนาดใหญ่

ซึ ่งเกินกว่าความต้องการของผู ้บริโภค ผู ้บริโภคมี

ความเห็นว่าน่าจะมีสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มเติมในขนาด

ทดลองใช้

8. ตราสินค้าเฉพาะที ่มีการระบุว่าลดราคา

บางครั ้งที ่ผ ู ้บริโภคไปซื ้อสินค้าพบว่าไม่ได้ลดจริง

หรือป้ายราคามีความผิดพลาด  เม่ือไปชำระเงนิปรากฏว่า

ราคาไม่ตรงกับที่ติดไว้ที่ชั้นวางสินค้า

9. ตราสินค้าเฉพาะที ่มีไว้จำหน่ายมีจำนวน

ไมเ่พียงพอกบัลกูค้า  โดยเฉพาะสนิค้าท่ีมีการลงโฆษณา

ในหนงัสือพิมพ์ ใบปลวิ และแผน่พับของหา้ง

จากปัญหาที่ค้นพบจากการซื้อตราสินค้าเฉพาะ

ดังกล่าว ทำให้ทราบถึงปัญหาส่วนใหญ่ของตราสินค้า

เฉพาะ คือ ปัญหาของการขาดข้อมูลเพื่อช่วยในการ

ตัดสินใจ และปัญหาเร่ืองภาพลักษณ์ของตราสินค้าเฉพาะ


     

เนื่องจากการลดต้นทุนในการทำการตลาดของ

ตราสินค้าเฉพาะ ทำให้การหาข้อมูลของผู้บริโภคที่ซื้อ

ตราสนิค้าเฉพาะ มีการหาขอ้มูลไดจ้ำกดั  โดยขอ้มูลของ

ตราสินค้าเฉพาะจะสามารถหาไดจ้าก 4 แหล่ง ดังต่อไปน้ี

1. แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Source)

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มาจากสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน คนรัก

หรอื คนรู้จกั เป็นต้น

2. แหล่งข้อมูลที ่เกิดจากกิจกรรมด้านการ

ตลาดของตราสินค้าเฉพาะ (Commercial  Source) เช่น

การออกแบบบรรจภัุณฑใ์หมี้ลักษณะเฉพาะ การตกแตง่

ช้ันวางสนิค้าใหโ้ดดเดน่ และมคีวามนา่สนใจ การทำปา้ย

โฆษณาอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) ของตรา

ซูเปอร์เซฟ โดยมี โอ๋ ภัคจีรา วรรณสทุธ์ิ เป็นพรีเซ็นเตอร์

หรอื การแจกคปูองสว่นลด 5 บาท ของตราซเูปอรเ์ซฟ

ให้กับผู ้ซื ้อจะได้ทดลองซื ้ออาหารพร้อมทานไปลอง

รบัประทาน  เป็นต้น

3. แหล่งข้อมูลสาธารณะ (Public Source) เช่น

ข้อมูลท่ีกล่าวถึงตราสินค้าเฉพาะในบทความทางการตลาด

ตามนิตยสารต่างๆ ข่าวความเคลื่อนไหวของตราสินค้า

เฉพาะในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

4. แหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ตรง (Experience

Source) เป็นข้อมูลที ่ผ ู ้ซ ื ้อได้ร ับเองโดยตรงจาก

ประสบการณ์ในการใช้สินค้าในตราสินค้าเฉพาะน้ันๆ เช่น

เคยซื้อตราสินค้าเฉพาะนั้นมาลองใช้แล้ว พบว่าใช้ดี

เปน็ต้น

แหล่งข้อมูลของตราสินค้าเฉพาะแต่ละแหล่ง

มีอิทธิพลทางความคิดกับผู้บริโภคแต่ละคนไม่เท่ากัน

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะของผูบ้รโิภคทีซ้ื่อตราสนิค้าเฉพาะ

และลักษณะของสินค้าในตราสินค้าเฉพาะ ปกติแล้ว

ผู้บริโภคท่ีซ้ือตราสินค้าเฉพาะจะได้ข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียด

ของสินค้า จากแหล่งข้อมูลที ่เกิดจากกิจกรรมด้าน
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การตลาดของตราสนิค้าเฉพาะ (Commercial Source)

และแหล่งข้อมูลสาธารณะ (Public Source) เป็น

ส่วนใหญ่

แต่ผู้บริโภคจะให้ความเชื่อถือข้อมูลที่ได้จาก

แหลง่ข้อมูลส่วนบคุคล (Personal  Source) มากกวา่

โดยแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมักจะเกิดจากประสบการณ์

ตรงในการใช้ตราสินค้าเฉพาะ (Experience Source)

แล้วเกิดความรู้สึกในเชิงบวก (Positive Attitude)

ซ่ึงทำให้เกิดพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองในเชิงบวก เช่น การบอก

ตอ่ถึงประสบการณต์รงในเชงิบวกนัน้ใหค้นใกลชิ้ด หรอื

คนท่ีรกัได้ทดลองใช ้ เป็นต้น

จากงานวิจัย (จิราภา : 2547, ปัทมา : 2545)

พบว่าผู้บริโภคในประเทศไทยนัน้ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลท่ีเกิดจากกิจกรรมด้านการตลาดของตรา

สินค้าเฉพาะ (Commercial Source) และแหลง่ข้อมูล

สาธารณะ (Public Source) เป็นอย่างดี โดยผลทีไ่ด้จาก

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเห็นตราสินค้าบนชั้น

วางสินค้าในร้านมากท่ีสุด และเห็นจากแผ่นโฆษณาสินค้า

ที ่แจกภายในห้าง เป็นลำดับรองลงมา รวมถึงเห็น

ตราสินค้าเฉพาะจากโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็น

แหล่งที่ผู้ซื้อตราสินค้าเฉพาะสามารถหาข้อมูลได้ไม่ยาก

และเสียต้นทุนในการหาข้อมูลต่ำ

ดังนั้นการได้รับข้อมูลจากแหล่งที่ผู้บริโภคที่ซื้อ

ตราสินค้าเฉพาะเชื่อถือมากที่สุด คือ แหล่งข้อมูลส่วน

บุคคล (Personal Source) ยังคงถูกมองข้ามไป  เจ้าของ

ตราสินค้าเฉพาะจงึจำเป็นต้องพัฒนาใหแ้หลง่ขอ้มูลส่วน

บุคคลมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น เช่น อาจจะจัดกิจกรรม

แจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองนำไปรับประทานที่บ้าน

เพื่อที่จะให้ทุกๆ คนในครอบครัวได้ทดลองทั่วหน้ากัน

ซึ่งปกติครอบครัวคนไทยจะมีอย่างน้อยตั้งแต่ 3 คน

ข้ึนไป  ทำใหก้ารทำกจิกรรมดงักลา่วเกดิผล (Impact)

ไดใ้นวงกวา้ง เปน็ตน้


  

ภาพลักษณข์องตราสนิค้าเฉพาะเกดิจาก การรบัรู้

ของผู้บริโภคที่ซื้อตราสินค้าเฉพาะ โดยที่การรับรู้นั้น

เกิดจากองคป์ระกอบทีส่ำคัญ 5 ประการ คือ

1. ประเทศต้นกำเนิดสินค้า (Country of

Origin) หมายถึง ประเทศผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ตราสินค้า

เฉพาะสินค้าที ่ใช ้ตราสินค้าเฉพาะหลายรายการใน

ประเทศไทยเป็นสินค้าที ่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น

นำเข้าจากประเทศอังกฤษ นำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นต้น ทำให้ผู ้ซื ้อตราสินค้าเฉพาะรู ้สึกว่าสินค้ามี

คุณภาพดีแตกต่างไปจากสินค้าท่ีมีต้นกำเนิดในประเทศไทย

และสำหรับสินค้าในประเทศไทย ยังหมายถึง

โรงงานผูผ้ลิตสินค้าท่ีนำมาใส่ช่ือตราสินค้าเฉพาะอีกด้วย

สินค้าท่ีนำมาใส่ช้ือตราสินค้าเฉพาะถ้าหากผลิตมาจากบริษัท

เดียวกันกับสินค้าผู้นำตลาดที่ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดย

ทั่วไปในตลาด จะทำให้เป็นที่ได้เปรียบมากยิ่งขึ้นใน

เรื่องของความน่าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า เช่น นม

พร้อมด่ืมตราเทสโก ้ผลิตจากฟารม์โชคชยั เป็นต้น

2. ภาพลักษณ์ขององค ์กร (Image of

Organization) หมายถึง องค์กรท่ีเป็นเจ้าของตราสินค้า

เฉพาะ มีผลต่อภาพลักษณ์ เช่น กลุ่มของพ่อค้าปลีก

(Retailer) หลายรายในประเทศไทยเป็นองค์กรขนาด

ใหญ ่มีเงินลงทุนในกิจการหลายพันล้านบาท เช่น ห้าง

เทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น หรือ บางองค์กร

เป็นองค์กรท่ีดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เป็นท่ีน่าเช่ือถือ

ของผู้บริโภค เช่น กลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล เป็นต้น

สิ ่งต่างๆ เหล่านี ้มีผลต่อภาพลักษณ์ในการรับรู ้ของ

ผู้บริโภค แล้วทำให้เกิดความเชื่อถือในตราสินค้าเฉพาะ

มากขึ้น

3. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ลักษณะ

ตา่งๆ ของสนิค้าทีน่ำมาใสช่ื่อตราสนิค้าเฉพาะ เช่น
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- ความหลากหลายในประเภทของสินค้า

ภายใต้ช่ือตราสินค้าเฉพาะ เช่น แม็คโครจะมกีารจัดกลุ่ม

ของสินค้าและมีการใช้ช่ือตราสินค้าเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป

เช่น ใช้ตราสินค้าเฉพาะ Q-Biz ในกลุ่มของเครื่องใช้

และอปุกรณส์ำนักงาน ทำใหภ้าพลักษณข์องตรา Q-Biz

ในความรู้สึกของผู้บริโภคมีความหลากหลายและเป็น

ผู้ชำนาญในสายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้และอุปกรณ์

สำนักงาน เปน็ตน้

-  ปริมาณในการขายสินค้าภายใต้ชื่อตรา

สินค้าเฉพาะ เช่น ห้างแม็คโคร ขายตราสินค้าเฉพาะ

ในปร ิมาณมากๆ ทำให ้ผ ู ้ซ ื ้อมองภาพลักษณ์ของ

ตราสินค้าเฉพาะของแม็คโครว่าต้องซื้อแบบเหมาโหล

จึงจะซื ้อตราสินค้าเฉพาะของแม็คโครได้ ในขณะที่

ตราสินค้าเฉพาะของบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สามารถซ้ือปลีกได้

- การรับรองคุณภาพของตราสินค้าเฉพาะ

สินค้าที่ใช้ชื่อตราสินค้าเฉพาะสามารถทำให้คนเชื่อถือใน

ภาพลักษณ์ของตราสินค้าเฉพาะมากยิ่งขึ้นได้ โดยการ

รับรองมาตรฐานและคณุภาพต่างๆ เช่น เคร่ืองหมาย อย.

เคร่ืองหมาย Thailand  Brand  และเครือ่งหมายฮาลาล

เป็นต้น

4. สิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างตรา

สินค้าเฉพาะ (House Brand Artifacts) หมายถึง

ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตราสินค้าเฉพาะที่คนกลางใน

ช่องทางการจัดจำหน่ายเจ้าของของตราสินค้าเฉพาะนั้

นสร้างข้ึนมาเพ่ือช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า

เฉพาะนั ้น เช่น การออกแบบตราสินค้าเฉพาะให้มี

ความสวยงาม การจัดกิจกรรมต่างๆ ของตราสินค้า

เฉพาะ เป็นต้น

5. บุคลิกภาพของตราสินค้าเฉพาะ (House

Brand Personality) หมายถึง ลักษณะต่างๆ ของ

ตราสินค้าเฉพาะ โดยการกำหนดให้ตราสินค้าเฉพาะ

เสมือนเป็นคนๆ หนึง่  แลว้จงึกำหนดรายละเอยีดต่างๆ

ให้กับตราสินค้าเฉพาะนั ้นๆ โดยเฉพาะการกำหนด

บุคลิกภาพของตราสินค้าเฉพาะซ่ึงเป็นส่ิงสำคัญ ตราสินค้า

เฉพาะต้องกำหนดบุคลิกภาพของตนเองให้ชัดเจนจะทำ

ให้การดำเนนิกลยุทธต์ราสินค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

  ภาพที ่3 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้าเฉพาะ

ทีม่า : ปรบัปรงุจาก วงหทยั ตนัชีวะวงศ,์ผศ..การบรหิารตราสนิค้าไทยดว้ยกลยทุธ์

Brand Portfolio. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเ์น็ท, 2548, หน้า 97.
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บุคลิกภาพของตราสินค้าเฉพาะเป็นเสมือน

รายละเอียดของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่นักสร้างตราสินค้า

เฉพาะ จะเป็นผู ้กำหนดให้ว ่าจะมีล ักษณะเช ่นใด

บคุลิกภาพของตราสนิค้าเฉพาะน้ันเป็นส่วนหนึง่ทีส่ำคัญ

ของการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าเฉพาะ

ตราสินค้าเฉพาะสามารถเลือกที่จะมีบุคลิกได้

หลากหลายลักษณะ  ดังนี้

1. บุคลิกแบบจรงิใจ (Sincerity)  เป็นบุคลิกท่ี

คล้ายกับคนในครอบครัวมีความรู้สึกห่วงใยซ่ึงกันและกัน

และมีความจริงใจ

ตราสินค้าเฉพาะที่ต้องการสร้างบุคลิกให้จริงใจ

ต้องสร้างให้ผู้ซื้อรู้สึกได้ดังนี้

- มีความธรรมดา  (Down-to-Earth)

- มีความรักและห่วงใยเสมือนคนใน

ครอบครวั (Family  Oriented)

- มีกิจกรรมเก่าๆ ท่ีคุ้นเคย (Old  Fashion)

2. บุคลิกที่เต็มไปด้วยพลัง (Excitement)

เป็นบุคลิกที่ให้ความรู้สึกทันสมัย ร้อนแรง ตื่นเต้น

และสนุกสนาน มีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ มาให้ผู้บริโภค

ได้ตื่นเต้นเสมอ

ตราสินค้าเฉพาะท่ีต้องการสรา้งบุคลิกของ  ตนเอง

ให้เต็มไปด้วยพลัง ต้องมีกิจกรรมของตราสินค้าที ่

สะท้อนถึงความท้าทาย ความทันสมัย และความนิยม

ในการทำกจิกรรมกลางแจง้  (Outdoor Activities)

3. บุคลิกเหมือนคนท่ีเราช่ืนชม  (Competence)

เป็นบุคลิกที่ให้ความรู้สึกเหมือนคนที่เราชื่นชมในความ

สามารถ เช่น การช่ืนชมในความชำนาญและความสามารถ

ของ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ หรือ

การช่ืนชมในความรวดเรว็ในการทำงานของกลอ้งถ่ายรูป

โพราลอยด ์(Polaroid) เปน็ตน้

ตราสินค้าเฉพาะท่ีต้องการสรา้งบุคลิก  ของตนเอง

ให้เหมือนคนที่เราชื่นชมนั้น ต้องสามารถสะท้อนถึง

สิ่งต่างๆ ที่เป็นบุคลิกเหมือนคนที่เราชื่นชมออกมาได้

จนผู้ซื้อตราสินค้าเฉพาะประจักษ์

สิ่งที่จะสะท้อนให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าบุคลิกตราสินค้า

เฉพาะนั้นเป็นเหมือนคนที่เราชื่นชม มีดังต่อไปนี้

- ความเปน็ผูรู้ ้(Knowledge)

- การมคีวามสามารถ (Competence)

- การมีความรบัผดิชอบ (Responsibility)

- ความเปน็ผู้ใหญ ่(Maturity)

- การเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้

(Dependability)

4. บุคลิกเหมือนเป็นเจ้านายของเรา  (Sophis-

tication)  เป็นบุคลิกท่ีให้ความรู้สึกเหมือนเจ้านายของเรา

ที่อยู ่ในที่ทำงาน หรือ ญาติของเราที่มีลักษณะที่น่า

เคารพและเกรงใจ อาจจะด้วยวัยวุฒิหรือสถานะทาง

การเงนิทีดี่กวา่เรา เปน็ตน้

ตราสินค้าเฉพาะท่ีต้องการสรา้งบุคลิกของ  ตนเอง

ให้เหมือนเจ้านาย ของเราต้องสร้างให้ตราสินค้าเฉพาะ

ดูภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่ (Condescending)  และดูเข้าใจยาก

แต่ด ูเป ็นผู ้ม ีสถานะทางการเง ินดี (Difficult to

Understand but Wealthy) ซึ่งตราสินค้าเฉพาะที่ใช้

ตราสินค้าเพียงชื ่อเดียวกับทุกๆ ผลิตภัณฑ์จะสร้าง

บุคลิกภาพของตราสินค้าแบบนี้ได้ยาก

5. บุคลิกเป็นแบบคนธรรมดา (Ruggedness)

เป็นบุคลิกของคนธรรมดาที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิต

ประจำวัน ดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติ

ตราสินค้าเฉพาะท่ีต้องการสรา้งบุคลิกของ ตนเอง

ให้เป็นแบบคนธรรมดา ต้องสร้างตราสินค้าเฉพาะให้ดู

เรียบง่ายเหมือนคนธรรมดาท่ัวไป มีอารมณ์แบบคนปกติ

เหนือ่ยตอ้งมเีหงือ่ออก มีหวิ มีหงดุหงดิ เป็นต้น
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จากปัญหาที่ค้นพบในการซื้อตราสินค้าเฉพาะ

ส่วนใหญ่  เป็นปัญหาจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าเฉพาะ

ดังนั้นการแก้ปัญหาควรแก้ที่ภาพลักษณ์ของตราสินค้า

เฉพาะ และการแกภ้าพลักษณใ์หป้ระสบความสำเรจ็นัน้

มีไดห้ลายทางเลอืก เช่น

1. การขยายประเภทของสินค้าในตราสินค้า

เฉพาะ โดยมีการขยายการใช้ตราสินค้าเฉพาะให้

ครอบคลุมสินค้าประเภทตา่งๆ ให้กว้างขวางกว่าท่ีเป็นอยู่

โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเจาะจงซ้ือ (Specialty Goods) เช่น

เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็น

สินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

2. การสร้างการรับรู ้ในตราสินค้าเฉพาะให้

เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และมีจำหน่ายเฉพาะสถานที่

ขายของเราเท่านั ้น เป็นสินค้าที ่เรียกว่า Exclusive

Product  เช่น เส้ือผ้าและเครือ่งประดบั

3. การขยายผลของตราสินค้าเฉพาะ ที ่มี

จำหน่ายเฉพาะที่ ให้เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปเป็น

สินค้าทีมี่ตรายีห่อ้ เช่น The Body Shop เปน็ตน้


   


การสร้างความแตกต่างในตราสินค้าเฉพาะเป็น

กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถทำให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้า

เฉพาะโดดเดน่ข้ึนมาได ้นักสรา้งตราสนิค้าเฉพาะควรจะ

ให้ความสนใจในกลยุทธ์นี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้

เกิดข้ึน กับตราสนิค้าเฉพาะเชน่กัน

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในตราสินค้า

เฉพาะ หมายถงึ คุณสมบติัของตราสนิค้าเฉพาะทัง้ทีเ่ป็น

นามธรรม และรูปธรรมที ่นักสร้างตราสินค้าเฉพาะ

สร้างสรรค์ข้ึนมาเพ่ือทำให้ตราสินค้าเฉพาะมีความแตกต่าง

จากตราสินค้าท่ัวไป  คุณลักษณะท่ีทำให้ตราสินค้าเฉพาะ

มีความแตกตา่ง มี 5 คุณลกัษณะ ดังตอ่ไปนี้

1. รปูลกัษณ์ของตราสนิคา้เฉพาะ (Feature of

House Brand) ลักษณะของรปูลกัษณเ์กิดจาก

- ตราสนิคา้เฉพาะ (House  Brand) เช่น

สัญลักษณ์ (Logo) ของตราสินค้ามีความสวยงาม

โดดเด่น

- บรรจุภัณฑ์ของสินค้าในตราสินค้า เฉพาะ

(Packaging) มีความเหมาะสมกบัสนิค้าน้ันๆ สามารถ

ทนน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้ดี

- รูปแบบ (Style) คือ ลักษณะของสนิค้า

ในแบบตา่งๆ เช่น อาหารพรอ้มทาน มี 2 รปูแบบ คือ

เหมือนทำรับประทานเองที่บ้าน และเหมือนรับประทาน

ในภตัตาคาร เปน็ตน้

- คุณภาพ (Quality) ต้องมีความเหมาะสม

กับตวัสินค้าและวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน เช่น กระดาษ

A4 ตรา Q-Biz ของห้างแม็คโครจะมีคุณภาพที่เป็น

มาตรฐานเทียบเท่ากับตราสินค้าอื่นๆ

2. ส่วนผสมของตราสินค้าเฉพาะ (Ingredients

of House Brand) สินค้าทีน่ำมาใส่ช่ือตราสนิค้าเฉพาะ

แบง่ออกเปน็ 2 กลุ่ม คือ

2.1 กลุ่มอาหาร (Food Group) หมายถงึ

ส่วนผสมของอาหาร เช่น การเพ่ิมวิตามินซีในซอสมะเขือเทศ

และเพ่ิมซอสมะเขือเทศแบบซองใส่เข้าไปในซองข้าวเกรียบกุ้ง

เป็นต้น

2.2 กลุ ่มท ี ่ไม ่ใช ่อาหาร (Non-food

Group)  หมายถึง  ส่วนผสมของสินค้า  เช่น  การเพ่ิมสาร

ขจัดเชื ้อแบคทีเรียในสบู่ทำให้การปกป้องแบคทีเรีย

ยาวนานขึน้ เป็นต้น

3. เทคโนโลยีของตราสินค้าเฉพาะ (Technology

of  House Brand) ส่วนใหญต่ราสนิค้าเฉพาะ ไมเ่น้น

สินค้าในกลุม่เทคโนโลย ีความหมายของเทคโนโลยขีอง

ตราสินค้าเฉพาะจะหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

เช่น การใช้เทคนิคการบรรจุแบบสุญญากาศ ทำให้เก็บ
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อาหารไดน้านข้ึน และการใชเ้ทคนคิการอัดถ่านแบบแทง่

ด้วยแรงกดดันสูง ทำให้ถ่านติดไฟได้นานกว่าปกติ

เป็นต้น

4. บริการของตราสินค้าเฉพาะ (Service of

House Brand) หมายถึง บรกิารทีค่นกลางผูเ้ป็นเจ้าของ

ตราสินค้าเฉพาะนั้นเป็นผู้ให้บริการกับผู้ที่ซื้อตราสินค้า

เฉพาะนั้น

บริการของตราสินค้าเฉพาะ ที่ทำให้ตราสินค้า

เฉพาะมคีวามแตกตา่ง มีดังน้ี

4.1 บริการการขนส่ง (Transportation)

สินค้าเฉพาะบางรายการมีขนาดใหญ่ เช่น ที ่นอน

ตราเทสโก ้ลูกค้าไม่สะดวกในการขนส่งเอง  การมีบริการ

ขนส่งของเทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ทำให้สะดวกและ

เกิดการตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น

4.2 บรกิารใหสิ้นเชือ่  (Credit)  สินค้าท่ีมี

มูลค่ามาก ถึงแม้ว่าจะเป็นตราสินค้าเฉพาะก็ยังคงมี

มูลค่ามากอยู่ คนกลางทีมี่ความพรอ้มทางการเงนิและมี

ความสามารถในการให้สินเชื ่อกับลูกค้าได้ ทำให้มี

ความได้เปรียบ

4.3 บริการติดต้ัง (Installment) โดยเฉพาะ

สินค้าในกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า บางรายการตอ้งมีการติดต้ัง

จึงจะใช้งานได้ ถ้าหากมีบริการติดตั้งจะทำให้สะดวก

กับลูกค้า  ตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน

4.4 บริการหลังการขาย (After Sale

Service) กลุ่มของสินค้าคงทน (Durable Goods)

ผู้ซ้ือจะลังเลเม่ือต้องทำการตัดสินใจ กรณีท่ีเป็นตราสินค้า

ทั่วไป จะมีศูนย์บริการหลังการขายของตราสินค้านั้นๆ

รับผิดชอบไปโดยตรง แต่ตราสินค้าเฉพาะผู้ซื้ออาจจะ

ไม่กล้าตัดสินใจซื้อ เนื ่องจากไม่ทราบว่าผู้ใดจะเป็น

ผูร้บัผดิชอบในดา้นบรกิารหลงัการขาย ถ้าหากตดัสินใจ

ซื้อไปแล้ว

5. การจัดโปรแกรมการตลาดสำหรบัตราสินค้า

เฉพาะ (Program of House Brand) หมายถึง  กิจกรรม

ที่สร้างขึ้น เช่น การให้สิทธิพิเศษของตราสินค้าเฉพาะ

หรือการสร้างระบบสมาชกิท่ีเช่ือมโยงกับตราสินค้าเฉพาะ

ทำให้ตราสินค้าเฉพาะของตนเองเกิดความแตกต่างจาก

คู่แข่งขัน ตัวอย่างเช่น การให้คูปองสะสมแต้มเมื่อซื้อ

ตราสนิค้าเฉพาะ เพ่ือใช้แตม้ในการนำไปแลกของรางวลั

หรอืสินค้า  เปน็ตน้


ตราสินค้าเฉพาะในประเทศไทยยังอยู ่ในขั ้น

เจริญเติบโต ทำให้ยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก

สำหรับตราสินค้าชนิดนี้ แต่เนื่องจากภาพลักษณ์ในการ

สร้างตราสินค้า ที่นักสร้างตราสินค้าเฉพาะมีการดำเนิน

กลยุทธ์

ในประเทศไทย ทำใหผู้้ซ้ือรับรูใ้นภาพลักษณข์อง

ตราว่าเป็นตราสินค้าที่มีคุณภาพต่ำและราคาถูก จาก

ภาพลักษณ์เช่นน้ีทำให้ตราสินค้าเฉพาะไม่สามารถดำเนิน

กลยุทธ์การตลาดท่ีหลากหลายได้ ต้องใช้กลยุทธ์ราคาเป็น

สำคัญ นักสร้างตราสินค้าเฉพาะจึงควรแก้ไขปัญหา

ภาพลักษณ์ที่มีการรับรู้ในลักษณะดังกล่าว จะทำให้

ตราสินค้าเฉพาะในประเทศไทยเจริญเติบโตได้อีกไกล
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