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ปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนักนัสูง แต่ละธุรกิจจะตอ้งวางแผนการตลาดท่ีดี

สามารถครองการเป็นอนัดับหน่ึงทางการตลาดได้ การหาข้อมูลในการวิเคราะห์

แนวโน้มของธุรกิจ และการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ สามารถใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริมพฒันาการของผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างกลยุทธ์ตวั

ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคมีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ หรือบริการแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัสาํหรับสินคา้บางประเภท ผูบ้ริโภคอาจ

ตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจ    และตอ้งการขอ้มูลมากในการตดัสินใจ  หรือผูบ้ริโภค

อาจจะตดัสินใจในทนัที โดยไม่ตอ้งพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติม และในบางคร้ังผูบ้ริโภค

ตอ้งยอมรับความเส่ียงในส่ิงท่ีเขาไม่พึงปรารถนาจากการตดัสินใจซ้ือสินคา้  

การลอกเลียนแบบสินคา้ เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความเบ่ือ

หน่าย เป็นผลทาํให้จุดเด่นท่ีเห็นไดช้ดัของผลิตภณัฑ์เร่ิมหมดไป ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ก็มี

คุณสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั ธุรกิจต่างๆ จึงหนัมาให้ความสนใจกบัการสร้างภาพลกัษณ์

ตราสินคา้มากข้ึน โดยการสร้างเอกลกัษณ์พิเศษใหแ้ก่สินคา้ ความคิดในเร่ืองน้ีถือเป็น

การลงทุนระยะยาว ซ่ึงถา้สินคา้มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดี

ต่อตราสินคา้ ซ่ึงทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความชอบ และความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด 
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