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Abstract 
 
Code of project : ses018 / 2559 
Project name    : Problems and Needs Survey logo and product packaging   
                          community,  Salaya, NakhonPathom  
Researcher    : CHATCHAWAN INTUSMIT and YUTTHAPONG YANYOTHIN 

 
Study on the problems and needs of the community and the product 

packaging, logo. Salaya Nakhon Pathom province aims to study and gather information, 
the needs and requirements of the packaging format and logo of the product as well 
as the issue of information community, there is no badge and packaging that is 
appropriate for the Community goods by using the questionnaire as a tool to keep a 
record of information. Do the critical thinking by using percentage values, standard 
deviation. 

From the results of the study found that the majority of Community goods, 
operators have no idea that the logo and packaging. Community goods Salaya Nakhon 
Pathom province found that the data problems and needs for community-based 
product logo: Problems in distribution of goods because they don't have the product 
logo. 2.89 percent, (S.D = 0.86) is moderate. Needs to create a symbol on the product, 
3.61 percent (S.D. = 0.22) a very level. The requirement to design emblems, 3.61 
percent, (S.D. = 0.22) a very level. The demand represents the unique logo of a 
community prosper khlongomha. 3.63 percent, (S.D. = 0.21) very level. Understanding 
and techniques, how to design a logo. 1.87 percent, (S.D. = 0.64) needs a place that 
sells products, 2.50 percent (S.D. = 0.45) is moderate. For information about 
requirements and Marketing Coordinator 2.54 percent, (S.D. = 0.41).  

Most entrepreneurs need assistance from government agencies in regard to the 
design and branding, is best known, there are a total of 30 people representing 60.00 
is the story needs. The design and construction of packaging, there are a total of 10 
people as a percentage of new product development, 20.00 is diverse with 5% 10.00 
to provide research and product development in a group of 3 people and 6.00 per 
cent market process marketing strategies. Accounting with minimal requirements. 
Number 2 people think is 4.00 percent, respectively. 
 
Keywords:  logo, packaging, product community 
E-mail Address : manmoon573@gmail.com 
Period of project : October 2015 – September 2016  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลตอบรับจากผูบริโภคผานการซ้ือผลิตภัณฑ

นอกจากคุณสมบัติพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ การไดรับความไววางใจจากผูบริโภคจากการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑจากหนวยงานท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือแลว การจัดการดานตราสัญลักษณ และ
รูปแบบบรรจุภัณฑยังเปนปจจัยทางการตลาดท่ีสามารถสงเสริมการขายและการยอมรับจากผูบริโภค 
ตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑถือมีความสําคัญตอสินคาประเภทตางๆ  ในเรื่องของการสื่อสาร 
ระหวางตัวสินคากับผูบริโภค การออกแบบตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑจะคํานึงถึง ชื่อของ
ผลิตภัณฑ ประกอบดวยตัวอักษรหรือสัญลักษณของภาพท่ีเปนเอกลักษณของผูผลิตให มีลักษณะโดด
เดน ชัดเจน เหมาะสมและจดจํางาย  โดยผลิตภัณฑของสินคาชุมชน  (OTOP) สวนใหญยัง ไมมีตรา
สัญลักษณ ฉลากท่ีบอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑของสินคา
ชุมชนเอง จึงทําใหขาดความนาเชื่อถือจากผูบริโภคเทาท่ีควร โดยตราสัญลักษณนั้นเปนการสื่อ เตือน
ความทรงจํา และทําใหเกิดผลดานการสื่อความหมายตอสาธารณชนไดงายข้ึน และตัวบรรจุภัณฑยัง
ชวยใหผลิตภัณฑมีมูลคาทางสินคาเพ่ิมข้ึน 

ผลิตภัณฑสินคาชุมชนเปนผลิตภัณฑท่ีกอเกิดจากชุมชน เกิดจากภูมิปญญาของชาวบานแสดง
ถึงรากฐานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม และเหมาะกับการใชงาน การบริโภคและวิถีความเปนอยูของ
คนในชุมชนนั้นๆ ตอมาผลิตภัณฑเริ่มเปนท่ีแพรหลายไปสูชุมชนใกลเคียง และชุมชนท่ีอยูหางออกไปก็
ไดมีการนําไปใช นําไปบริโภคผลิตภัณฑดังกลาวก็ตองมีการพัฒนาเพ่ือความเหมาะสม สวยงาม ดึงดูด
ความสนใจ และสําหรับการใชงานของชุมชนอ่ืน คนในสังคมอ่ืนๆ 5 ปท่ีผานมากับการพัฒนาสินคา 
OTOP ยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือให ทันกับกระแสความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
สังคมไทยทุกวันนี้ ดังนั้น การศึกษาปญหาและความตองการการตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑ จึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ท่ีจะทําใหทราบวากลุมใดหรือชุมชนใดเกิดปญหาอะไรบางและตองการท่ีจะ
พัฒนาในเรื่องใดบาง (ฑีตา,2541)  

ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงเปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey or Exploratory 
studies) เปนการศึกษาปญหาและความตองการอยางกวางๆ สํารวจหาขอมูลเก่ียวกับสภาพความเปน
จริงหรือลักษณะท่ัวๆไป เปนการวิจัยสํารวจชุมชน (Community survey) ในชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ 
ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ดานความตองการตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑของสินคา
ชุมชน (OTOP)   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการทางดานตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ ของสินคาชุมชน ตลอดจนขอมูลปญหาการไมมีตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมกับ
สินคาชุมชน เพ่ือนําขอมูลท่ีรวบรวมไดไปใชเปนแนวทางในการผลิตตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ ของสินคาชุมชนใหมีมาตรฐานผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนตามท่ีชุมชนตองการ 
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นอกจากนั้นผลของการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาตราสัญลักษณ และบรรจุ
ภัณฑของสินคาในชุมชนอ่ืนๆ ไดตอไป 

 
2.  วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1) เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานความจําเปนและความตองการตราสัญลักษณ 
และรูปแบบบรรจุภัณฑ ของสินคาชุมชนตลอดจนขอมูลปญหาการไมมีตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑ
ท่ีเหมาะสมกับสินคาชุมชน ในชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม   
 2.2) เพ่ือนําขอมูลท่ีรวบรวมไดไปใชเปนแนวทางในการผลิตตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ ของสินคาชุมชน ใหมีคุณลักษณะตามท่ีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
ตองการ 
 2.3) เพ่ือนําขอมูลท่ีรวบรวมไดไปใชเปนแนวทางในการจัดโครงการพัฒนาตราสัญลักษณ และ
บรรจุภัณฑ ของสินคาชุมชน สําหรับพ้ืนท่ีชุมชนตางๆ ในจังหวัดนครปฐม 
 
3.  คําถามการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย  

กลุมตัวอยางประชากรผูผลิตสินคาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มีความตองการออกแบบบรรจุภัณฑ
และสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจักแกผูบริโภค 
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 

การสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑสินคาชุมชนมีดังนี้ 
4.1) การวิจัยในครั้งนี้ เปน การวิจัยแบบสํารวจ (Survey or Exploratory studies) เปน 

การศึกษาปญหาและความตองการอยางกวางๆ เปนการสํารวจหาขอมูลเก่ียวกับสภาพความเปนจริง
หรือลักษณะท่ัวๆไป ดังนั้นการวิจัยนี้เปนการสํารวจชุมชน (Community  survey) ทางดานความ
ตองการทางดานตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑ ของสินคาชุมชน (OTOP) ในชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม  

4.2) มุง ศึกษาสํารวจความตองการตราสัญลักษณ  และบรรจุภัณฑสินคาชุมชนจาก
กลุมเปาหมาย ประชากรท่ีขายผลิตภัณฑสินคาชุมชน (OTOP)  คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา 
จังหวัดนครปฐม  จํานวน 50 คน 

4.3) มุงศึกษาสํารวจปญหาของผลิตภัณฑสินคาชุมชนในตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ท่ีไม
มีตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑกลุมเปาหมาย ประชากรท่ีขายผลิตภัณฑสินคาชุมชน  (OTOP) คลอง
มหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม  จํานวน 50 คน 

 
5.  นิยามศัพท 

ตราสัญลักษณ (Signage) หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ (Logo) เปนผลของการ
ออกแบบกราฟกท่ีเก่ียวของกับสัญลักษณ (Symbolism) อันไดแก ภาพสัญลักษณและเครื่องหมาย
ตางๆ ท่ีชวยสรางเอกลักษณ ใหแกสินคาและบริษัทผูผลิต เชนการออกแบบตราสัญลักษณของสินคา 
และบริษัทใหมีเอกลักษณแบบเฉพาะตนเอง เพ่ือความจําจํา ความเชื่อถือ และตราตรึงผูบริโภค
ตลอดไป 
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บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑหรือการบรรจุหีบหอ หมายถึงศาสตรและศิลป
ท่ีใชในการบรรจุสินคาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการคุมครองปกปอง
สินคาจากผูผลิตจนถึงมือลูกคาอยางปลอดภัยดวยตนทุนการผลิตท่ีเหมาะสม 

 
          สินคาชุมชน (product community) หมายถึง  ผลิตภัณฑท่ีรูจักกันในชื่อของหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยชาวบาน กลุมชาวบานในชุมชนท่ีรวมตัวกันโดย
มุงเนนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  และรวมถึงผูผลิตรายเดียวและผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอย 
 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
           6.1  ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยสํารวจในครั้งนี้ ชี้ใหเห็นวาการออกแบบตราสัญลักษณสินคาและ
บรรจุภัณฑสินคาชุมชน จะชวยเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาได โดยมีความจําเปนสําหรับชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม และมีบทบาทสําคัญมากยิ่งข้ึนในดานเศรษฐกิจ 
           6.2  ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยสํารวจในครั้งนี้ เปนแนวทางอันจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบตรา 
สัญลักษณสินคาและบรรจุภัณฑสินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เพ่ือใหมี
ความเหมาะสมตอตัวผลิตภัณฑ สินคาและความตองการของชุมชน 
           6.3  ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยสํารวจในครั้งนี้ เปนขอมูลประกอบการเตรียมความพรอม เพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป 
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บทที่ 2 

"ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ / ทฤษฏีที่เกี่ยวของ" 

การสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน ตําบลศาลายา 
จังหวัดนครปฐม ดังนี้คือ 
  
ตอนท่ี 1 แนวคิดและหลักการ สินคาชุมชนหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

แนวคิด “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” เปนแนวคิดท่ีเนนขบวนการสรางรายไดจากผลิตภัณฑใน
แตละหมูบานหรือตําบล แนวคิดนี้สนับสนุนและสงเสริมใหทองถ่ิน สามารถสรางสรรคผลิตภัณฑโดยมี
กิจกรรมการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการและการประยุกตใช
เทคโนโลยีทางดานการผลิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและตองการของตลาดสากล โดยท่ีทองถ่ิน
จําเปนตองพึง ตนเองเปนหลัก ดังนั้น ผูเก่ียวของในขบวนการนี้จําเปนตองอุทิศพลังกาย ความคิด
สรางสรรคและความปรารถนาท่ีจะใชทรัพยากรท่ีหาพบในทองถ่ิน เปนหลักเพ่ือท่ีจะเกิดการสราง
รายไดและนําไปสูเปาหมายของการกินดีอยูดีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนแสวงหารากฐานท่ีสําคัญ
ของประเทศ นอกจากนี้เปนการสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยูตอไป สรางความ
ภาคภูมิใจใหก้ับคนรุนตอ ๆ และวางฐานท่ีสําคัญของประเทศและสังคมไทย 

นอกจากนี้เปนแนวคิดท่ีตองการใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหลัก 1 ประเภท เปนผลิตภัณฑท่ี
ใชวัตถุดิบ ทรัพยากรของทองถ่ิน ลดปญหาการอพยพยายถ่ินไปสูเมืองใหญ ซ่ึงถือไดวาเปนการสราง
เศรษฐกิจชุมชนใหเกิดข้ึน เปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูและเปนเครื่องมือท่ีกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของ
ประชาชนเกิดการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง นับเปนกลยุทธการพัฒนาท่ีอาศัยหมูบาน
เปนหนวยพัฒนา (ฐิติรัตน, 2541) 

 

 
ภาพท่ี 1 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 2 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 

“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปนแนวทางการสงเสริมและสรางสรรคผลิตภัณฑโดยมีกิจกรรม
ทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และการประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานการผลติ ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนาชนบทและสรางความเจริญใหแ กชุมชน สามารถยกระดับฐานะเปนอยูของคนใน
ชุมชนใหดีข้ึน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน ใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มี
จุดเดนและจุดขาย และสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน เพ่ือใหรูจักแพรหลายไปท่ัวประเทศ
และท่ัวโลก (ชลธิรา, 2543) 

 

 
ภาพท่ี 3 ผูขายสินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” นี้จะเปนเครื่องมือท่ีกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน
เกิดการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง นับเปนกลยุทธการพัฒนาท่ีอาศัยหมูบานเปนหนวย
การพัฒนาเบื้องตนและรวมเปนเครือขายภายใตตําบล อาศัยหลักการพ้ืน ฐาน 3 ขอ คือ 

1. ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล (Local Yet Global) ผลิตสินคาและบริการท่ีใชภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

2. พ่ึงตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity) ทําความฝนใหเปนจริงดวย
กระบวนการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยสรางกิจกรรมท่ีอาศัยศักยภาพของทองถ่ิน 

3. การสรางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ฟูมฟกประชาชนใหสู
ชีวิตดวยความทาทายและจิตวิญญาณแหงการสรางสรรคหลักการของขบวนการนี้ไมเนนการใหเงิน
สนับสนุนแกทองถ่ิน เพราะอาจจะไปทําลายความสามารถในการพึง พาตนเองของชุมชน รัฐบาลเพียง
ใหการสนับสนุนแกชุมชนดานเทคนิคเพ่ือท่ีจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตลอดจนชวยเหลือในดาน
โฆษณาประชาสัมพันธการตลาดชุมชนทองถ่ิน จะรับความชวยเหลือเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ
เพ่ือเพ่ิม ยอดขายหรืออาจจะจัดตั้งบริษัทหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพ่ือใหเปนชองทางในการกระจาย
สินคาสูตลาดตาง ๆ เพ่ือนําไปสูเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 

    3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพระดับโลก ผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนตองมีคุณภาพไดมาตรฐาน
มีการพัฒนาอยางตอเนือง สอดคลองกับวัฒนธรรมและมีจุดเดนเฉพาะ เปนท่ียอมรับของตลาด
ภายในประเทศและตลาดโลก 

    3.2 มีเอกลักษณเปนท่ีลือชื่อเพียงหนึ่งเดียว มีการระดมความคิดในการคิดคนและพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือใหไดสิ่งท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะชวยกันทําได โดยคํานึงถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณีในแตละ
ทองถ่ิน ใหสอดคลองอยางเหมาะสมไมซํ้าแบบกันและเปนเอกลักษณเฉพาะของหมบูานหรือตําบลให
เปนท่ียอมรับท่ัวไป 

    3.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปรับปรุงเทคโนโลยี การสรางบุคคลท่ีมีความคิด
กวางไกล มีความรู ความสามารถใหเกิดข้ึนในสังคมมีการวางแผน การตลาดมุงเนนการผลิตและบริการ
โดยคํานึงถึงผูบริโภคเปนหลัก  

 
ภาพท่ี 4 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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กิจกรรมหลักท่ีสําคัญ  
1. ขยายสินคาทองถ่ินไปยังตลาด 
ผลิตภัณฑท่ีผลิตตองสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เพ่ือเปนการอนุรักษและเปน

จุดเดนของทองถ่ิน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพเพ่ือขยายตลาดออกสูเครือขายทองถ่ิน ภาคเมืองและ
ตลาดโลก 

2. ผลิตและคิดคนข้ึนเองในทองถ่ิน 
โดยอาศัยความรู ความสามารถของคนในใหค วามรวมมือกันรับผิดชอบมีหนวยงานของ

จังหวัด กระทรวง กรม กอง เปนอยูคอยใหคําแนะนําและคอยใหการสนับสนุนในดานของเทคโนโลยี
การคิดคนอุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ และการวิจัยอยางครบวงจร 

3. การสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพของทองถ่ิน 
ชุมชนตองมีการเลือกเฟนบุคลากรท่ีมีความรูสามารถมองการณไกลสามารถวางแผนงานใน

ระยะยาวท่ีเปนท่ียอมรับของคนในทองถ่ิน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือชวยกันแกปญหาและพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีจะผลิตข้ึนพลังขับเคลื่อนสําคัญของกระบวนทัศนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพลังขับเคลื่อน
สําคัญของกระบวนทัศนนี้คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในทองถ่ินประชาชนเปนผูนําเอาปจจัยตาง ๆ ไดแก 

 3.1 ระบบราชการ เนื่องจากกระบวนทัศนเพ่ือการพัฒนา “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปน
การสรางการพัฒนาภายใน ดังนั้นแทนท่ีจะเปนการชี้นําโดยภาครัฐ ขบวนการนี้เปนการคิดคนและทํา
จากลางสูบน โดยประชาชนมีสวนรวม ราชการเปนเพียงผูคอยคิดตามการขับเคลื่อนเพ่ือสรุปเปน
รายงานแตละจังหวัด เมือง อําเภอ หมูบาน ตางก็มีวิธีการแตกตางกันไป 

 3.2 บริษัท ทางจังหวัดตองการ การมีสวนรวมของบริษัทในทองถ่ินกอนถาบริษัทเหลานี้
ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาเพราะจังหวัดเชื่อวาบริษัทในทองถ่ิน เหลานี้จะรับผิดชอบและ
แกปญหารวมกับประชาชนในพ้ืน ทโดยตรง 

 3.3 ผูนํา ผูนําเปนสิ่งทขาดไมไดสําหรับขบวนการพัฒนาเชนนี้พอ ๆ กับการจัดตั้งองคกรท
เขมแข็ง อยางไรก็ตามผูนําในท่ีนี้ไมไดหมายถึงเฉพาะกํานัน ผูใหญบานท่ีเปนผูนําในการปกครอง
เทานั้น แตยังรวมถึงผูนําธรรมชาติท่ีมาจากภาคประชาชนอ่ืนๆ เชน จากสหกรณชาวนา ผูบริหาร
โรงงาน ผูบริหารสถานทีบริการอ่ืน ๆ ผูนําเหลานี้จะทราบถึงความตองการและผูนําเหลานี้เปนผูนํา
ตามธรรมชาติของทองถ่ิน ท่ีสามารถเปนตัวแทนของความตองการเหลานั้นได 

 3.4 องคกรประชาชน ไดแก สหกรณของกลุมเกษตรกรตาง ๆ หอการคา กลุมผูบริโภคฯลฯ 
กลุมเหลานี้เปนตัวแทนของผลประโยชนประชาชนตาง ๆ วางรูปแบบและบรรทัดฐานท่ีแตละฝายเสนอ
มา รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑใด ๆ เพ่ือการผลิต การวางแผนกลยุทธตาง ๆ ดานการตลาดเปนตน 
(ณัฏฐภัทร, 2540)  

 
ตอนท่ี 2 โครงสรางเอกลักษณตราสินคา (Brand Identity Structure)  

ประกอบดวย 
 แกนของเอกลักษณ (Core Identity) แสดงถึงความเปนแกนของตราสินคา เปนสวนท่ีอยู
คงทนกับตราสินคาตลอดไป เปรียบไดกับหัวใจของตราสินคา บงบอกถึงตําแหนงตราสินคา เปนการ
ยากท่ีเปลี่ยนแปลงเอกลักษณของตราสินคา โดยแกนของเอกลักษณจะประกอบไปดวยสวนท่ีทําใหตรา
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สินคาเปนเอกลักษณ และมีคุณคา เชน เอกลักษณตราสินคาของผลิตภัณฑยางรถยนต “Michelin”  
ซ่ึงมีแกนของเอกลักษณวา ขับข่ีดวยความปลอดภัย  หรือ ถาเปนสินคาไทยๆ ก็เชน ผาไหมจิมธอมป
สัน ผาไหมไทย ท่ีเปนตราสินคาท่ีคนไทยและชาวตางชาตินึกถึงเปนอันดับหนึ่งเม่ือพูดถึงผาไหม  
 สวนขยายเอกลักษณ (Extended Identity) เปนสวนประกอบท่ีชวยเสริมใหตราสินคามี
ลักษณะรูปแบบท่ีเฉพาะตัวและมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เปนการสรางจิตวิญญาณใหกับตราสินคา บง
บอกถึงความเปนตราสินคาท่ีเปนการสะทอนใหเห็นภาพท่ีเปนจุดยืนของตราสินคา ไดแก บุคลิกภาพ
ตราสินคา รวมถึงสวนประกอบอ่ืน ๆ เชน สโลแกน สัญลักษณ ตัวผลิตภัณฑ  
 
เครื่องมือสําหรับสราง “เอกลักษณตราสินคา” 
 โดยท่ัวไปแลวตราสินคาท่ีแข็งแกรงจะตองแสดงใหเห็นถอยคําเฉพาะ คําขวัญ สีสัน และ
สัญลักษณหนึ่ง ตลอดจนเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง 
 ถอยคําเฉพาะ ชื่อตราสินคาท่ีแข็งแกรง เม่ือเอยกับคนท่ีอยูในตลาดเปาหมาย ควรกระตุนให
นึกถึงคําอ่ืนๆ และตองเปนคําท่ีชื่นชอบ เชน ในสมัยกอน “การบินไทยรักคุณเทาฟา” “เบียรสิงหเบียร
ไทย” เปนตน 

 
ภาพท่ี 5 ภาพตราสัญลักษณ 

ท่ีมา http://kalasin.cad.go.th/main.php?filename=visahakite 
 

คําขวัญ มีบริษัทหลายแหงท่ีประสบความสําเร็จกับเพ่ิมคําขวัญ หรือขอความหอยทายชื่อ
บริษัทหรือตราสินคาของตน โดยจะไดรับการกลาวถึงซํ้าๆ ในโฆษณาทุกชิ้น หรือ ปรากฏตามสื่อทุกสื่อ
ท่ีกลุมเปาหมายมีโอกาสพบเห็น ผลของการใชคําขวัญเดียวกันครั้งแลวครั้งเลา สรางภาพลักษณตรา
สินคาของคนโดยไมรูตัว เชน บัดไวเซอร “เจาแหงเบียร” เอทีแอนดที “ทางเลือกท่ีถูกตอง” “เบียร
ชางเบียรไทยเหรียญทองระดับโลก”  
 สีสัน การใชสีสันท่ีเหมาะสมมีสวนชวยในการจดจําตราสินคามากทีเดียว เชน แคตเทอรฟล
ลาร ใชสีเหลืองกับเครื่องมือในการกอสรางทุกอยางของบริษัท นอกจากนี้ สีเหลืองยังเปนสีบริษัทของ
บริษัทผูผลิตฟลมอยางโกดัก ขณะท่ีไอบีเอ็มใชสีฟาในการโฆษณาประชาสัมพันธ ดังนั้นจึงไมใชเรื่อง
แปลกท่ีไอบีเอ็มไดรับการขนานนามวา “ยักษสีฟา” หรือ “บิ๊กบูล” หรือ ถาเปนตราสินคาไทย เชน สี
มวง-สีทองของ  ธนาคารไทยพาณิชย  หรือ สีฟาของ พรรคประชาธิปตย เปนตน 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ภาพตราสัญลักษณ 
ท่ีมา http://kalasin.cad.go.th/main.php?filename=visahakite 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.democrat.or.th/images/downloadlogo.gif&imgrefurl=http://www.democrat.or.th/&h=145&w=140&sz=17&tbnid=1A36YxeASphwdM:&tbnh=89&tbnw=85&hl=th&start=1&prev=/images?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C&svnum=10&hl=th&lr=&sa=N
http://kalasin.cad.go.th/main.php?filename=visahakite
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สัญลักษณและโลโก การใชสัญลักษณหรือโลโกก็เปนการสื่อสารท่ีดีวิธีหนึ่ง บริษัทตาง ๆ ได
สรางโลโกหรือดีไซนท่ีเปนนามธรรม ซ่ึงไดกลายเปนสิ่งท่ีผูคนคุนเคยในเวลาตอมา แมแตวิธีการเขียน
ชื่อตราสินคาก็มีสวนสรางความแตกตางในแงของการจําไดและเปนสิ่งท่ีพึงจดจํา  
 ตราสินคาในแบบไทยๆ จึงควรสรางเอกลักษณท่ีผสมผสานและแสดงออกถึงความเปนไทย 
ดวยถอยคําภาษาเฉพาะ การใชสีท่ีสื่อถึงความเปนไทย และสัญลักษณท่ีใหอารมณและความรูสึกแบบ
ไทยๆ มีความออนหวานและออนชอย สวยและงดงาม  เปนตน 
 “ตราสินคา” (Brand) เปรียบเสมือนสัญลักษณท่ีมีความซับซอน ซ่ึงสามารถสื่อความหมายได
อันไดแก คุณสมบัติตางๆ ของตราสินคา ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูคุณประโยชนของมันท้ังทางดานหนาท่ีใชสอย
และทางดานอารมณ และนําไปสูการแสดงถึง คุณคาของตราสินคาท่ีผูบริโภครับรูในใจ  
 ในขณะเดียวกัน “ตราสินคา” ยังสามารถท่ีจะสื่อถึง “วัฒนธรรม” และถูกถายทอดออกมา 
อยางเชน วัฒนธรรมองคกร หรือ วัฒนธรรมของประเทศผูผลิตได รวมถึง ตราสินคาแตละตราตางก็มี
บุคลิกภาพ ซ่ึงบงบอกไดถึงลักษณะของผูใชตราสินคานั้น 
 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาการสรางเอกลักษณใหกับตราสินคา จึงนับวามีความสําคัญมาก เพราะ
สามารถสะทอนถึง “บุคลิกภาพ” ของตราสินคาท่ีผูบริโภครับรู ในสถานการณท่ีมีการแขงขันกันสูงใน
ทุกประเภทของธุรกิจและบริการ  
  ซ่ึง สินคาไทย หรือ แบรนดไทย มีความจําเปนอยางยิ่งในการสรางเอกลักษณท่ีตองสามารถ
สะทอนความเปนไทย ดวยการใชโครงสรางของเอกลักษณท้ังหมดท่ีกลาวมา แตยังมีปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ
ท่ีควรคํานึงถึง ในการสรางเอกลักษณใหกับแบรนดไทย คือ เจาของสินคาและบริการตองถามตัวเองวา 
ตองการสรางแบรนดไทยในลักษณะใด คือ ใหเปนท่ียอมรับของภายในประเทศ หรือ ตองการให     
แบรนดไทยนั้นกลายเปนแบรนดสากล 
 

 
ภาพท่ี 7 ภาพตราสัญลักษณ (Logo) วิสาหกิจชุมชน 

ท่ีมา : http://kalasin.cad.go.th/main.php?filename=visahakite 

http://kalasin.cad.go.th/main.php?filename=visahakite
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แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา (Brand) 
กอนท่ีจะศึกษาความหมายของตราสินคา (Brand) ควรจะทาความเขาใจเก่ียวกับความหมาย

ของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Product) กอน ซ่ึงจะหมายถึง กลุมของสิ่งท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตนท่ีสามารถ
ตอบสนองความพอใจของผูซ้ือ อาจรวมถึงบรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ และตราสินคา ตลอดจน
บริการและชื่อเสียงของผูขาย (Etzel, Walker & Stanton, 2001, p. G-9 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ, 2546) หรือเปนสิ่งท่ีนําสูตลาดเพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของมนุษย โดย
แบงสินคาออกเปน (Kotler, 2009) 

1. สินคาท่ีมีลักษณะทางกายภาพ (Physical Product) เชน อาหาร โทรศัพท โทรทัศน เปน
ตน 

2. การบริการ (Service) เชน สายการบิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย เปนตน 
3. รานคาปลีก (Retail) เชน หางสรรพสินคา ซูเปอรสโตร เปนตน 
4. บุคคล (Person) เชน นักรอง นักแสดง นักกีฬา เปนตน 
5. องคกร (Organization) เชน องคกรท่ีไมหวังผลกาไร องคกรทางการคา เปนตน 
6. สถานท่ี (Location) เชน เมือง รัฐ ประเทศ เปนตน 
7. แนวความคิด (Idea) 

โดยจาแนกสินคาออกเปน 5 ระดับ คือ 
1. คุณประโยชนหลัก (The core Benefit) เปนความตองการพ้ืนฐานท่ีผูบริโภคไดรับจาก

สินคาหรือบริการ 
2. ระดับสินคา ท่ัวไป (The Generic Product level) เปนสินคา พ้ืนฐานท่ัวไป ซ่ึงเปน

คุณสมบัติท่ีจําเปนตอหนาท่ีของสินคาเทานั้น 
3. ระดับสินคาคาดหวัง (The Expected Product level) กลุมของคุณสมบัติในตัวสินคาท่ีผู

ซ้ือคาดหวังจะไดรับเม่ือซ้ือสินคา 
4. ระดับสินคาเพ่ิมเติม (The Augmented Product Level) คุณสมบัติผลประโยชนหรือ

บริการท่ีเพ่ิมเติมเขามาในสินคาหรือบริการเพ่ือสรางความแตกตางจากสินคาคูแขง 
5. ระดับสินคาท่ีมีศักยภาพ (The Potential Product Level) เปนสิ่งท่ีเพ่ิมเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสินคาจะมีในอนาคต 
ปจจุบันตลาดสวนใหญจะใชคุณสมบัติหรือประโยชนเพ่ิมเติมเขามาในตัวสินคาในการแขงขัน

เพ่ือสรางความแตกตางใหกับสินคาและบริการ และสอดคลองกับความเห็นของ Levitt ท่ีวาการ
แขงขันระหวางสิ่งท่ีบริษัทไดผลิตออกมาในโรงงาน แตเปนการแขงขันระหวางสิ่งท่ีบริษัทไดเพ่ิมเติมเขา
ไปในตัวสินคาท่ีออกมาในรูปแบบของบรรจุภัณฑ การใหบริการ การโฆษณา การใหคําแนะนําแกลูกคา 
การเงิน การจัดสงสินคา การจัดเก็บสินคาในคงคลัง และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีสรางคุณคาใหกับผูบริโภคได 
(Levitt cited in Keller, 1998 อางถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชายวุฒิ, 2545) 

สําหรับตราสินคาสมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (The American Market Association 
cited in Kotler, 2009, p. 276) ไดใหคานิยาม “ ตราสินคา ” (Brand) หมายถึง ชื่อ วลี เครื่องหมาย 
สัญลักษณ หรือการออกแบบ ท่ีรวมกันเพ่ือใชระบุวาสินคาหรือบริการเปนของผูขายหรือกลุมผูขายราย
ใด และแสดงความแตกตางจากคูแขง ดังนั้น ตราสินคาจึงบงบอกถึงตัวผูขายหรือผูผลิตภายใต
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กฎหมาย ซ่ึงผูขายไดรับสิทธิผูกขาดใหเปนผูใชชื่อตราสินคาแตผูเดียวตลอดกาลภายใตกฎหมาย
เครื่องหมายการคา ผูขายจึงมีสิทธิใชตราสินคาของผูขายไดตลอดไป ซ่ึงตางจากสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ท่ี
มีกาหนดอายุการใช และตราสินคาในอุดมคติจึงตองมีคุณลักษณะเฉพาะตัว เลียนแบบไดยาก จึงจะ
เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันท่ียั่งยืน ใหกับสินคาหรือบริการนั้น ๆ (Barrney, 2003; 
Grant, 2002; Hall, 1992 อางถึงใน อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท และลักขณา ลีละยุทธโยธิน, 2548) 

Aaker ไดใหคํานิยามตราสินคาโดยเนนไปท่ีความหมายในมุมมองของผูบริโภควา ตราสินคา
เปรียบเสมือนคําม่ันสัญญาท่ีผูขายใหกับผูบริโภคเก่ียวกับกลุมกอนของคุณสมบัติตาง ๆ ของตัวสินคา 
(Attributes) ท่ีผูบริโภคจะไดรับ และจะเกิดความพอใจเม่ือใชสินคา โดยคุณสมบัติตาง ๆ ของตรา
สินคาเหลานี้จะเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง จับตองไดเก่ียวของกับการใชเหตุผล (Rational) หรือเปนสิ่งท่ีไม
สามารถจับตองและมองเห็นไดและเก่ียวของกับการใชอารมณก็ได (Aaker, 1996 อางถึงในอรรจน    
วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

ตราสินคาเปนคําสัญญาของผูขายท่ีจะสงมอบลักษณะผลประโยชนและบริการ รวมถึงการ
รับประกันคุณภาพ โดยสามารถสื่อความหมายได 6 ระดับ คือ คุณลักษณะของสินคา (Attributes) 
ตราสินคาทาใหนึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีแนชัดของผลิตภัณฑ และจะเชื่อมโยงถึง
คุณประโยชน (Benefits) ตามหนาท่ีและทางอารมณ เชน ความทนทาน แสดงใหเห็นถึงคุณประโยชน
ตามหนาท่ีการใชงาน และกอใหเกิดคุณคา (Value) วัฒนธรรม (Culture) โดยตราสินคาอาจเปน
ตัวแทนของวัฒนธรรมขององคกรหรือของประเทศผูผลิตได และตราสินคาจะบงชี้ถึงบุคลิกภาพ 
(Personality) ของสินคา และสื่อถึงลักษณะของผูใช (User) ดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 

Lynn Upshaw แหง Upshaw Associate ไดทําการศึกษาเก่ียวกับตราสินคา พบวาตรา
สินคามิไดเก่ียวของเฉพาะสินคาและบริการเทานั้น ตราสินคามีขอบขายท่ีกวาง โดยแบงประเภทของ
ตราสินคาออกเปน 6 ประเภท ดังนี้ (เสริมยศ ธรรมรักษ, 2549) 

1. ประเภทสินคา (Product Brand) เปนสินคาท่ีจับตองสัมผัสได ซ่ึงคนจะนึกถึงเม่ือกลาวถึง
ประเภทของสินคา เชน นาอัดลมตราโคก รถยนตตราฮอนดา 

2. ประเภทบริการ (Service Brand) ซ่ึงจะเปนรูปแบบท่ีสัมผัสจับตองไมได บริการอาจ
ประกอบอยูในตัวสินคาก็ได แตถาเปนสินคาประเภทบริการจะนึกถึงการบริการมากกวาการให
ความสําคัญกับสินคาเปนวัตถุจับตองได เชน บริการสายการบิน บัตรเครดิต 

3. ประเภทบุคคล (Personal Brand) ซ่ึงบุคคลแตละคนเปรียบเสมือนตราสินคา ลักษณะ
บุคคลควรมีจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณ เชน ชาลี แชปปน ซ่ึงในปจจุบันตราสินคาประเภทบุคคลมีบุคลิกท่ี
ชัดเจนมาก ดานกีฬา เดวิด เบ็คแฮม ดานเพลง ธงไชย แม็คอินไตย 

4. ตราสินคาประเภทองคการ (Organizational Brand) หรืออาจเรียกวา Corporate Brand 
เชน พรรคการเมือง องคกรธุรกิจ ไมโครซอฟท หรือเวอรจิ้น เปนตน 

5. ตราสินคาประเภทเหตการณหรือกิจกรรม (Even Brand) เชน คอนเสริต การแขงขันกีฬา 
ซ่ึงกิจกรรมจะอยูในรูปของกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ความบันเทิงตาง ๆ ท่ีสามารถชวยสนับสนุนหรือ
สงเสริมใหตราสินคาเปนท่ีรูจัก เชน Academy Fantasia ซ่ึงทําใหตราสินคาของ True เปนท่ีรูจักมาก
ยิ่งข้ึน 
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6. ตราสินคาประเภทภูมิศาสตร (Geographic Brand) เชน ประเทศ เมือง รีสอรต สถานท่ี
ทองเท่ียว ซ่ึงสิ่งเหลานี้หันมาสรางจุดเดนหรือเอกลักษณใหกับตนเอง หากเมืองแฟชั่นก็จะนึกถึง
ประเทศฝรั่งเศส 

จึงสรุปไดวาตราสินคา คือ สิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือทําใหสินคามีความโดดเดนและตางไปจากคูแขง 
เปนทุกสิ่งทุกอยางท่ีผูบริโภคจะไดรับเม่ือไดซ้ือสินคาหรือบริการท้ังในดานท่ีจับตองได คือ คุณลักษณะ
และคุณสมบัติของตราสินคาตาง ๆ ทางกายภาพของสินคา บรรจุภัณฑและเครื่องหมายการคา และสิ่ง
ท่ีจับตองไมได ซ่ึงจะเปนการเชื่อมโยงสินคากับผูบริโภค เชน การบอกถึงสถานภาพและภาพลักษณ
ของผูใช รวมถึงผูบริโภคสามารถรับรูถึงความนาเชื่อถือของตัวสินคานั้น ๆ ได 

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

แนวคิดเก่ียวกับคุณคาตราสินคาเปนท่ีสนใจอยางมากจากท้ังนักวิชาการและนักการตลาดมา
ตลอด โดยพยายามท่ีจะหาคําจํากัดความ วิธีการวัดคุณคาตราสินคา รวมถึงการศึกษาและผลของการ
สรางตราสินคาใหแข็งแกรง และไดมีการใหความหมายไวมากมาย ดังนี้ 

Marketing Science Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหนิยามคุณคาตราสินคาวา เปน
กลุมของการเชื่อมโยง (Set of Associations) และพฤติกรรม (Behavior) ท่ีมีตอลูกคา ชองทางการ
จัดจาหนาย และบริษัทเจาของท่ีอํานวยประโยชนใหตราสินคานั้นสามารถสรางรายไดและผลกําไร
เพ่ิมข้ึนมากกวาไมมีตราสินคา 

Aaker ไดใหคํานิยามคุณคาตราสินคาวา กลุมของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเชื่อมโยงกับชื่อตรา
และสัญลักษณ โดยเปนการเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการนอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีแทจริงของ
ผลิตภัณฑหรือบริการ (Aaker, 1996 อางถึงใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

Kotler กลาววา คุณคาตราสินคาเปนคุณคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและบริการ โดยจะสะทอนถึง
วิธีคิด ความรูสึก หรือการแสดงออกของผูบริโภค โดยใหความสําคัญกับตราสินคาเชนเดียวกับราคา 
สวนแบงการตลาด และความสามารถในการทากาไร คุณคาตราสินคาเปนสินทรัพยท่ีไมสามารถจับ
ตองได ซ่ึงมีคุณคาดานจิตใจและดานการเงินตอบริษัท (Kotler, 2009) 

Farquhar ใหคํานิยามคุณคาตราสินคา คือ คุณคาเพ่ิมท่ีตราสินคาสรางใหกับสินคาหรือ
บริการ ซ่ึงสามารถแบงได ดังนี้ (Farquhar, 1998 อางถึงใน นภัสกร ศักดานุวงศ, 2545) 

1. คุณคาตราสินคาในมุมมองของบริษัท (Firm’s Perspective) โดยจะวัดจากกระแสเงินสด
ท่ีเพ่ิมข้ึน (Incremental Cash Flow) ท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวสินคากับตราสินคา และทา
ใหสวนแบงการตลาดของสินคานั้นเพ่ิมข้ึน ทาใหสามารถตั้งราคาไดสูงกวาคูแขง และการลดคาใชจาย
ในการสงเสริมการตลาด 

2. คุณคาตราสินคาในมุมมองของรานคา (Trade ’s Perspective) จะแสดงถึงการมีอิทธิพล
ท่ีเหนือกวาตราสินคาของคูแขง ซ่ึงเปนผลมาจากการยอมรับจากชองทางการจัดจาหนายและการ
กระจายสินคาในวงกวาง 

3. คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค (Consumer’s Perspective) คือ การสะทอนให
เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของความแข็งแกรงดานทัศนคติ (Attitude Strength) ท่ีมีตอตราสินคา 
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จะเห็นไดวาคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจ และจะใชคุณคาตราสินคาในการตีความ 
(Interpret) การจัดระเบียบ (Process) และการจดจา (Store) ขอมูลตาง ๆ ของตราสินคา ซ่ึงจะทาให
ผูบริโภคเกิดความม่ันใจและความพึงพอใจในการตัดสินใจซ้ือ (Aaker, 1991 อางถึงในสุภาภัทร ดิลก
ไชยชาญ, 2547) 
Feldwick ไดทําการแบงประเภทของนิยามคุณคาตราสินคาออกเปน 3 ประเภท คือ (Feldwick, 
1999 อางถึงใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

1. มูลคาตราสินคา (Brand Valuation) คือ คุณคารวมท้ังหมดในฐานะสินทรัพยท่ีบริษัท
เจาของสามารถขายไดและนาไปรวมในบัญชีงบดุลได 

2. ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength) คือ ความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับ
ตราสินคา (Consumer Attachment) 

3. การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description) คือ การชื่อมโยง (Associate) และความ
เชื่อ (Belief) ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา 

มูลคาตราสินคาจะใหความสําคัญกับสินทรัพยและการเงินเพ่ือประโยชนในทางธุรกิจ ในขณะ
ท่ีความแข็งแกรงและการอธิบายถึงตราสินคาจะใหความสาคัญกับผูบริโภคเปนหลัก อยางไรก็ตาม
นิยามคุณคาตราสินคาท้ังหมดท่ีกลาวขางตนมีความสัมพันธในลักษณะลูกโซ โดยความแข็งแกรงของ
ตราสินคาจะเปนกุญแจหลักในการท่ีกอใหเกิดมูลคาตราสินคา และการอธิบายถึงตราสินคาจะเปนการ
บรรยายถึงสิ่งตางๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเปนความแข็งแกรงของตราสินคา  

แนวคิดเก่ียวกับคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค (Customer-Based Brand Equity) 
คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริการมีนักวิชาการมากมาย เชน Aaker Farquhar Keller 

ไดทําการศึกษาเก่ียวกับคุณคาตราสินคา ซ่ึงสวนใหญจะเนนท่ีมุมมองของผูบริโภค ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน 2 สวน (Cobb-Walgren, et al., 1995 อางถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) ดังนี้ 

1. การรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) เชน การตระหนักรูในตราสินคา (Brand 
Awareness) ความเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Associations) และการรับรูถึงคุณภาพ 

(Perceived Quality) เปนตน 
2. พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Perception) เชน ความภักดีตอตราสินคา (Brand 

Loyalty) ความตั้งใจซ้ือสินคาในราคาสูง (Willingness to Pay a High Price) 
แนวคิดท่ีเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางท่ีไดรวมแงมุมของคุณคาตราสินคาท้ังในสวนการรับรูและ

พฤติกรรมของผูบริโภค คือ แนวคิดแบบจาลองคุณคาตราสินคา (Brand Equity Modal) ของ Aaker 
ซ่ึงอธิบายวา คุณคาตราสินคามีองคประกอบ 5 สวน คือ 

1. การตระหนักถึงตราสินคา (Brand Awareness) คือ การจดจาหรือระลึกไดถึงตราสินคา
ของผูบริโภค ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสาคัญในการสรางคุณคาตราสินคา เพราะเม่ือผูบริโภคเกิดการ
ตระหนักรูในตราสินคาแลว ผูบริโภคก็จะเกิดความคุนเคย (Famillarity) ใน 

ตราสินคานั้น ทาใหสินคาเปนท่ีนาไววางใจ (Reliability) นาเชื่อถือ (Credible) และมี
คุณภาพท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Quality) และเปนเหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึง
ผูบริโภคจะเลือกซ้ือตราสินคาท่ีเปนท่ีรูจักมากกวาตราสินคาท่ีผูบริโภคไมมีการตระหนักถึงตรามากอน 
(Aaker,1991 อางถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) นอกจากนี้แลว การตระหนักถึงตราสินคา
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เปนความแข็งแกรงท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบริโภค โดยการรับรูถึงตราสินคาจะวัดไดจากระดับการจดจํา
ตราสินคาของผูบริโภค ดังนี้ 

1.1 การจดจาตราสินคาได (Brand Recognition) คือ การจดจําหรือนึกถึงตราสินคาได ซ่ึงจะ
วัดโดยการสอบถามวาผูบริโภคเคยเห็นตราสินคานี้หรือไม ซ่ึงเปนการสะทอนถึงความคุนเคยของ
ผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา 

1.2 การระลึกถึงตราสินคา (Brand Recall) เปนการระลึกถึงตราสินคาได โดยจะวัดจากการ
สอบถามวา เม่ือกลาวถึงประเภทสินคานั้น ๆ แลว ผูบริโภคจะเอยถึงตราสินคานั้นออกมาได โดยท่ีการ
ระลึกถึงตราสินคาใดสินคาหนึ่งเหนือกวาตราสินคาอ่ืน จะเปนการระลึกถึงตราสินคาใดตราสินคาหนึ่ง
ไดเพียงตราเดียวจากสินคาประเภทนั้น ๆ 

การตระหนักถึงตราสินคามีประโยชนในการบริหารคุณคาตราสินคา โดยจะเปนการเชื่อมโยง
กับองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับตราสินคาได และจะนาไปสูความคุนเคยและชื่นชอบในตรา
สินคาได รวมถึงบอกความหมายหรือความเก่ียวของในตราสินคาได 

ในสวนของสินคาบริการ ผูบริโภคจะตองพิจารณาในสวนประกอบตาง ๆ ท่ีมีหลายสวนท่ี
สอดคลองกันพิจารณาไดในตัวสินคา รวมถึงความสามารถในการใหบริการ ซ่ึงจะเหมือนกับสวนบริการ
ท่ีสามารถจับตองได ไววางใจได การตอบสนองตอผูใหบริการ การมีอารมณรวม ความไววางใจ และ
ความสุภาพของพนักงานผูใหบริการสินคา (Aaker, 1991 อางถึงใน สุศิษฎา อินทรา, 2551) 

อยางไรก็ตาม การตระหนักถึงตราสินคาเพียงอยางเดียว ก็ไมสามารถทาใหยอดขายเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะการออกสินคาตัวใหม เนื่องจากการตระหนักรูตราสินคาจะเปนเพียงการนํารองไปสู
ความสําเร็จเทานั้น ไมไดทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ 

2. การรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) เปนการรับรูคุณภาพโดยรวมของผูบริโภคท่ีมีตอ
สินคา ซ่ึงการรับรูคุณภาพจะทาใหเกิดความสาเร็จทางดานการเงิน กลยุทธของธุรกิจ รวมถึงดานอ่ืน ๆ 
ของตราสินคาดวย ในการสรางการรับรูถึงคุณภาพของผูบริโภคข้ึนมาจะตองทาความเขาใจเก่ียวกับคํา
วา “คุณคา” ใหถูกตองกอน และควรจะทราบถึงผูบริโภคในแตละกลุม (Segment) ในแตละ
วัฒนธรรมเปนอยางไร จึงจะสรางคุณภาพของสินคาท่ีดีไดและจะนาไปสูทัศนคติท่ีดีของผูบริโภคได 
(Aaker, 1996 อางถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) 

นอกจากนี้แลว การรับรูคุณภาพยังหมายถึง การท่ีตราสินคาไดถูกรับรูโดยรวมท้ังหมดหรือ
ความเหนือกวาของสินคาหรือบริการ โดยจะพิจารณาจากวัตถุประสงคหรือคุณสมบัติการใชงานของ
สินคานั้น ๆ และคุณภาพท่ีรับรูเปนสิ่งท่ีสามารถวัดไดแตจับตองไมได เนื่องจากเปนความรูสึกโดยรวมท่ี
มีตอตราสินคาของผูบริโภค ซ่ึงการรับรูคุณภาพตราสินคาจะแตกตางกันใน 

แตละประเภทสินคา (Aaker, 1991 อางถึงใน สุศิษฎา อินทรา, 2551) 
สาหรับการพิจารณาคุณภาพท่ีถูกรับรูจะตองศึกษาถึงอิทธิพลท่ีมีตอการรับรูคุณภาพของ

ผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคจะพิจารณาจากเนื้อหา (Context) ของสินคาหรือบริการ โดยแยกตามประเภท
ของสินคาได ซ่ึงมีสวนประกอบ 7 สวน ไดแก 

2.1 ผลงานของสินคา (Performance) คือ คุณลักษณะการทางานพ้ืนฐานของสินคา ซ่ึง
ผูบริโภคจะมีทัศนคติตอผลงานของสินคาแตกตางกันออกไป 
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2.2 ลักษณะของสินคา (Feature) การออกแบบรูปรางลักษณะของสินคาใหสะดวกในการใช
งาน 

2.3 การปฏิบัติตามในรายละเอียดท่ีตั้งไว ( Conformance with Specifications) เพ่ือใหมี
การผลิตสินคามีคุณภาพ และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.4 ความไววางใจ (Reliability) คือ ความสมํ่าเสมอและตอเนื่องของคุณภาพสินคา หมายถึง
ในการซ้ือสินคาของผูบริโภคแตละครั้ง จะไดรับรูถึงคุณภาพของสินคาทุกครั้งอยางตอเนื่อง 

2.5 ความคงทนถาวร (Durability) ของสินคา สินคาไมแตกหักงาย มีอายุการใชงานยาวนาน 
2.6 ความสามารถในการใหบริการ (Serviceability) สินคาท่ีตองการบริการกอนหรือหลัง

บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพ ผูบริการตองมีความรูความสามารถในเรื่องท่ีใหบริการและอํานวยความ
สะดวกใหกับผูใชบริการอยางดีเยี่ยม 

2.7 ความเหมาะสมพอดีหรือผลงานข้ันสุดทาย (Fit and Finish) ของสินคา วาสามารถ
นําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ซ่ึงจะเปนสวนท่ีทาใหเกิดลักษณะทาทางหรือความรูสึกของ
ผูบริโภคท่ีมีตอคุณภาพของสินคา และเปนสวนท่ีมีความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
(Aaker, 1991 อางถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) 

3. การเชื่อมโยงตราสินคา ( Brand Associations) เปนความสัมพันธซ่ึงเชื่อมโยง 
สิ่งตาง ๆ ของตราสินคาเขากับความทรงจาของผูบริโภค โดยความสัมพันธดังกลาวจะชวย

สรางทัศนคติเชิงบวกใหกับตราสินคา และกลายเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงความรูสึกของผูบริโภคเขากับ 
ตราสินคานั้น ๆ การท่ีผูบริโภคมีความเชื่อมโยงกับตราสินคาจะชวยสรางคุณคาใหกับตรา

สินคาไดโดยการดึงขอมูลท่ีเก่ียวกับตราสินคาออกจากความทรงจา และชวยสรางความแตกตางใหกับ
ตราสินคา ทาใหผูบริโภคมีเหตุผลในการซ้ือสินคา (Aaker, 1991 อางถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 
2547) ซ่ึงการเชื่อมโยงตราสินคา มีแนวคิดท่ีสาคัญ 2 แนวคิด คือ 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เปนความรูสึกโดยรวมท่ีผูบริโภคมี
ตอตราสินคาอันเกิดจากความเห็นและสรุปผลจากขอมูลตางเก่ียวกับตราสินคาท่ีไดรับจากสิ่งเรา
ภายนอก (External Stimuli) และจากจินตนาการ (Fantasies) (Assael, 1998 อางถึงใน นภัสกร 
ศักดานุวงศ, 2545) ซ่ึงภาพลักษณตราสินคาจะเปนตัวผลักดันใหเกิดคุณคาเพ่ิมในตราสินคา (Biel, 
1992 อางถึงใน นภัสกร ศักดานุวงศ, 2545) หรืออาจกลาวไดวาภาพลักษณ 

ตราสินคาเปนภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบริโภค ซ่ึงไมใชรูปภาพหรือตัวอักษรแตเปนความ
ประทับใจของผูบริโภคท่ีจะสะทอนถึงทัศนคติตอตราสินคาหรือคุณสมบัติของตราสินคาโดยการรับรูถึง
ผลประโยชน ซ่ึงเกิดจากการเชื่อมโยงคุณสมบัติตาง ๆ ท้ังดานประโยชนใชสอย ลักษณะทางกายภาพ
ของตัวสินคาเอง (Tangible, Function Attributes) และคุณลักษณะหรือคุณสมบัติดานอารมณ 
(Intangible, Emotion Attributes) เชน การโฆษณา การติดตอสื่อสารแบบปากตอปาก (Word- of- 
Mouth) การสังเกตและประสบการณในการใชผลิตภัณฑหรือบริการ หรือกลาววาผูบริโภคจะประเมิน
คุณคาตราสินคาจากสวนประกอบหลาย ๆ อยางในภาพลักษณตราสินคา และภาพลักษณจะเก่ียวของ
กับทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา ดังนั้น ผูผลิตหรือผูขายจึงตองสรางตราสินคาเพ่ือใหมีสัญลักษณท่ีมีการ
ความหมาย (Significant Symbol) ท่ีมีรูปแบบการสื่อสารท่ีจูงใจ โดยแบงภาพลักษณออกเปน 



 24 

3.1.1 ภาพลักษณขององคกร (Image of Market/ Corporate Image) จะเก่ียวของกับ
ชื่อเสียงของบริษัทหรือผูผลิตสินคานั้น ๆ และเปนสิ่งสาคัญตอการดําเนินธุรกิจดานตาง ๆ เพราะจะ
เก่ียวโยงไปถึงการสนับสนุนการดาเนินงาน ซ่ึงภาพลักษณท่ีดีจึงชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของ
องคกรหรือธุรกิจใหบรรลุเปาหมายได 

3.1.2 ภาพลักษณตัวสินคาหรือบริการ (Image of Product) จะเก่ียวของกับบุคลิกภาพของ
ตัวสินคาหรือบริการ เชน เปนสินคาท่ีใหความรูสึกเปนคนทันสมัย ราเริง หรือดูแข็งแกรง เปนตน 

3.1.3 ภาพลักษณผูใชตราสินคา (Image of User) จะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกลักษณะของผูใช
สินคานั้นวาเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกลักษณะเชนไร เชน ผูบริโภคท่ีใสนาฬิกา Rolex จะสะทอนใหเห็นวา
บุคคลนั้นเปนคนมีรสนิยมและมีระดับ โดยผูบริโภคจะเลือกใชตราสินคาท่ีบงบอกความเปนตัวของ
ตัวเอง (Biel, 1992 อางถึงใน อรรจน  วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

นอกจากนี้ ภาพลักษณของตราสินคาท่ีดีจะชวยสรางความแข็งแกรงใหกับตราสินคาหรือ
บริษัทในการครองสวนแบงการตลาดในระยะยาวแลว และทําใหผูบริโภคไดรับรูขอมูลเก่ียวกับบริษัท
หรือสินคาผานทางภาพลักษณของบริษัท ซ่ึงบริษัทหลายแหงไดปรับปรุง 

ภาพลักษณของบริษัท เนื่องจากจะเปนการเสริมการรับรูในทางบวกใหกับสินคา และสงผล
กระทบตอความรูสึกของผูบริโภคดวย หากภาพลักษณของบริษัทอยูในระดับกลาง ๆ จะไมกระทบตอ
ความรูสึกใด ๆ ตอภาพลักษณของตราสินคา แตหากภาพลักษณของบริษัทไมวาจะเปนดานบวกหรือ
ลบยอมสงผลตอตราสินคา โดยผูบริโภคจะซ้ือสินคาหรือบริการท่ีมีชื่อเสียงและมีคุณคาตราสินคาสูง มี
ภาพลักษณท่ีดี สรางความไววางใจและใหคุณคาหรือประโยชน ดังนั้น เม่ือสินคามีคุณภาพก็จะทาให
ผูบริโภคมีความรูสึกเชิงบวกตอตราสินคา และจะสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจในท่ีสุด (Assael, 1987 
อางถึงใน อนุชิต ศิริกิจ, 2550) 

3.2 แนวคิดการเชื่อมโยงตราสินคาท่ีความแข็งแกรง เกิดจากการผูบริโภคมีความเชื่อวาตรา
สินคานั้นจะมีคุณสมบัติและคุณประโยชนท่ีสามารถตอบสนองความตองการและความพอใจได ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา เม่ือตราสินคาไดรับการตอบสนองและเปนท่ีพอใจ การเชื่อมโยง
นั้นจะเปนท่ีชื่นชอบของผูบริโภคหรือไม ข้ึนอยูกับผูบริโภคเล็งเห็นความสาคัญของคุณสมบัติหรือ
คุณประโยชนนั้น โดยตราสินคาจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกตาง และจะมีอิทธิพลตอทัศนคติตรา
สินคาและความชอบในตราสินคา หรือการรับรูในคุณภาพตราสินคา โดย Bristol ไดทําการศึกษา
คุณลักษณะเฉพาะท่ีมีตอทัศนคติตราสินคาและชื่อตราสินคาตาง ๆ พบวา คุณลักษณะตราสินคา
เฉพาะมีอิทธิพลเชิงบวกตอทัศนคติของผูบริโภค โดยเปนการใชแนวคิดการเชื่อมโยงตราสินคารวม
ความชอบท้ังหมดและทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคาท้ังในดานคุณลักษณะหรือประโยชนท่ีไดรับ
ของตราสินคา ดังนั้น จึงควรทําการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอคุณลักษณะตราสินคานั้น 
ๆ และใชการสื่อสารทางการตลาดในการนาเสนอขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะตราสินคาท่ี
ถูกตองแกผูบริโภคเพ่ือสรางความเชื่อและความเขาใจในตราสินคา และจะสงผลตอคุณคาตราสินคา
อยางตอเนื่องและลดตนทุนทางการตลาดไดในระยะยาว (Bristol, 2000 อางถึงใน อนุชิต ศิริกิจ, 
2550) 

สําหรับวิธีการสรางปจจัยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ (Brand Association) หรือวิธีการกําหนด
ตําแหนงของตรายี่หอ (Brand Positioning) มีวิธีการดังตอไปนี้ 
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3.2.1 คุณลักษณะของสินคา (Product Attributes) เปนการนําเอาคุณลักษณะของสินคามา
เปนปจจัยในการกําหนดตําแหนงหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้เปนคุณสมบัติท่ีพิเศษ
กวาคูแขงขัน 

3.2.2 ผลประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับ (Customer Benefits) เปนการนําเอาผลจากการใชสินคา
หรือบริการนั้นมาเปนปจจัยในการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 

3.2.3 ราคาของผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับคูแขงขัน (Relative Price) เปนการนาเอาราคาของ
สินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดเปรียบกวาคูแขงขัน โดยท่ัวไปคือราคาถูกกวามาเปนปจจัยในการ
กําหนดตําแหนงหรือจุดยืนของ ผลิตภัณฑ 

3.2.4 การใช (Use/ Application) วิธีนี้เปนการนําไปใชงานหรือวิธีการใชสินคาหลังบริการ
นั้นมาเปนปจจัยในการกําหนดหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ 

3.2.5 ลูกคาหรือผูใช (Customer/ User) เปนการเชื่อมโยงลูกคากับสินคาหรือบริการ วิธีนี้
เปนการบงบอกชัดเจนวา กลุมเปาหมายเปนใคร 

3.2.6 บุคลิกภาพ (Personality) เปนการนําเอาบุคลิกภาพของลูกคามากําหนดเปนบุคลิกของ
สินคา แลวนําปจจัยนี้มากําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ 

3.2.7 คูแขงขัน (Competitors) วิธีนี้นําเอาคุณสมบัติของคูแขงขันมาเปนขอเปรียบเทียบกับ
สินคาหรือ บริการของบริษัท เชน บริษัท เอวิส จากัด ผูใหบริการรถเชา ซ่ึงเขาสูตลาดรถเชาชากวา
บริษัท เฮิรซ จํากัด ซ่ึงเปนผูนาตลาด ดังนั้น ตําแหนงผลิตภัณฑท่ีบริษัท เอวิส จํากัด ใชคือ เราเปน
หมายเลข 2 เราจึงพยายามมากกวา ซ่ึงเปนการบงบอกวาบริษัทผูนําใหญเกินไปท่ีจะบริการไดท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 

3.2.8 ประเทศหรือสภาพภูมิศาสตร (Country or Geographic Area) เปนการนําเอาแหลง
ผลิตของสินคามากาหนดตําแหนงของสินคา การกําหนดตําแหนงนี้จะเหมาะสมกับสินคาท่ี 

มาจากประเทศนั้น หรือแหลงผลิตท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ียอมรับกันในกลุมเปาหมาย เชน เบ็ค 
เปนเบียรเยอรมัน 

นอกจากนี้แลว Lassar, Mital & Sharm ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการวัดคุณคา 
ตราสินคาโดยใชแนวคิดท่ีวา มูลคาตราสินคา (Brand Equity) สรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน เนื่องจากผูบริโภคยอมจายเงินเปนจานวนมากเพ่ือซ้ือชื่อตราสินคา (Brand Name) ซ่ึง
ผูบริโภคจะซ้ือสินคาท่ีมีชื่อเสียง และมีระดับคุณคาตราสินคาสูง หากสินคานั้นมีภาพลักษณดี สราง
ความไววางใจ ใหคุณคาหรือมีประโยชน สินคามีคุณภาพ และผูบริโภคมีความรูสึกเชิงบวกตอตรา
สินคา โดยประชาสัมพันธเพ่ือสื่อใหผูบริโภคไดรับรูและจะสงผลตอคุณคาตราสินคา และผลการ
ดําเนินงาน จึงสามารถใชกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดไมวาจะเปนการสงเสริมการจําหนาย หรือ
การโฆษณา (Lassar, Mital & Sharm, 1995 อางถึงใน อนุชิต ศิริกิจ, 2550) 

4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) เปนท่ีสิ่งแสดงถึงความยึดม่ันท่ีผูบริโภคมีตอตรา
สินคา ซ่ึงความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคเปนองคประกอบท่ีสําคัญของคุณคาตราสินคา เพราะจะ
เปนเครื่องสะทอนความเปนไปท่ีผูบริโภคจะเปลี่ยนไปใชตราสินคาอ่ืน ๆ หรือไม 

นอกจากนี้ ความภักดีในตราสินคายังมีความเก่ียวของกับการซ้ือและประสบการณในการใช
สินคา และเปนการชวยลดตนทุนทางการตลาด ชวยสรางอานาจในการตอรองรานคา ดึงดูดลูกคาราย
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ใหม ทาใหผูบริโภคเกิดการซ้ือซา และเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของสินคานั้น 
และชวยปกปองจากการถูกคุกคามโดยคูแขง (Aaker, 1991 อางถึงใน สุภาภัทร ชาญไชยดิลก, 2547) 

ความภักดีของลูกคานั้นอาจจะสามารถแบงออกเปนกลุมหลัก ๆ 4 กลุมดังนี้ 
4.1 กลุมท่ีไมใชลูกคา (Non-Customer) เปนกลุมผูท่ีใชสินคาของตราสินคาคูแขง 
4.2 กลุมท่ีออนไหวตอราคา (Price-Switcher) เปนกลุมท่ีมีความภักดีตอตราสินคาในระดับ

ตาง ราคาเปนเครื่องจูงใจในการตัดสินใจซ้ือสินคา และพรอมท่ีจะเปลี่ยนไปใชสินคาตราอ่ืน ๆ เม่ือ
เปรียบเทียบแลวราคาของคูแขงดูเหมาะสมกวาหรือบางครั้งอาจจะถูกกวา หรือเกิดจากความ 

เคยชินในการซ้ือสินคามากกวาท่ีจะใชเหตุผลพิจารณา ดังนั้นราคาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะ
ดึงดูดใหเกิดการซ้ือซา 

4.3 กลุมท่ีใชตราสินคา 2 หรือ 3 ตรา (Fence Sitter) หากตราสินคาและสินคาไมได 
โดดเดนหรือแตกตางจากคูแขงแลว ผูบริโภคบางกลุมก็อาจจะมีความภักดีตอสินคา 2 ถึง 3 

ตราในเวลาเดียวกันและพรอมท่ีจะเปลี่ยนตราสินคาไปมาไดตลอดเวลา หรือใชตราสินคาใดสินคาหนึ่ง
ทดแทนกันได โดยไมไดยึดติดกับตราสินคาใดเฉพาะเจาะจง 

4.4 กลุมท่ีหนักแนนม่ังคงตอตราสินคา (Committed Loyalty) ผูบริโภคกลุมนี้ ถือเปน
เปาหมายของเจาของสินคา เพราะเปนผูบริโภคท่ียึดติดในตราสินคาใดสินคาหนึ่ง และมีความรูสึกวา
ตราสินคานั้นเปนเสมือนเพ่ือน คนสนิท หรือคูใจ (My Brand) ซ่ึงในกรณีผูบริโภคท่ีมีความหนักแนน
ม่ันคงตอตราสินคาหนึ่งนั้นมักจะซ้ือสินคาเพียงตราเดียวโดยไมลังเลใจท่ีจะซ้ือตราสินคานั้น ๆ และจะ
เกิดการซ้ือซา ๆ เปนประจําอยางตอเนื่อง (บุริม โอทกานนท, 2552) 

5. สินทรัพยประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Equity) เปน
องคประกอบหนึ่งท่ีสาคัญท่ีสามารถสรางคุณคาใหเกิดแกตราสินคาได คือ 

5.1 เครื่องหมายการคา (Trade Mark) เครื่องหมายการคาจะชวยใหผูบริโภคไมเกิดการสับสน
ระหวางสินคาของคูแขง เชน การสับสนในการระลึกถึงตราสินคาท่ีชื่นชอบ เพราะถา 

ไมมีตราสินคาหรือเตราสินคาไมเดน อาจทาใหผูบริโภคจาตราสินคาท่ีเขาชื่นชอบสลับกับ
สินคาสินคาอ่ืนได 

5.2 สิทธิบัตร (Paten) จะชวยคุมครองคุณภาพหรือความโดดเดนของสินคาท่ีเปนคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของสินคา ซ่ึงสินคาอ่ืนไมสามารถท่ีจะเลียนแบบสินคาท่ีมีสิทธิบัตรได 

5.3 รางวัล (Prize) ท่ีไดรับจากหนวยงานหรือองคกรท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ 
นับเปนทรัพยสินท่ีมีคาสําหรับสินคา เปนอีกวิธีหนึ่งซ่ึงสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน 

5.4 มาตรฐาน (Standard) ขององคกรหรือสถาบันท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป เชน ISO 
9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก. ของไทย ซ่ึงมาตรฐานเหลานี้นับเปนเสมือนการรับประกัน
คุณภาพของสินคา ซ่ึงจะทําใหสินคามีคุณคา (Aaker, 1991 อางถึงใน สุภาภัทร ชาญไชยดิลก, 2547) 

ดังนั้น ในการสรางคุณคาตราสินคาใหเกิดข้ึนในใจของผูบริโภคจะตองทําใหสินคามีความ
แตกตางจากสินคาอ่ืน ๆ และเชื่อมโยงตราสินคาเขากับความทรงจําของผูบริโภค ซ่ึงเม่ือผูบริโภคไดใช
ก็จะทาใหเกิดคุณคาตราสินคาข้ึนในท่ีสุด ซ่ึงจะแสดงไดดวยความสัมพันธระหวางองคประกอบของ
คุณคาตราสินคาและประโยชนท่ีตราสินคาท่ีมีคุณคานําเสนอใหท้ังผูบริโภคบริษัทเจาของตราสินคา 
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นอกจากนี้แลวยังมีแนวคิดของ Mretin and Brown (1991) ( อางถึงใน นันทนา               บริ
พันธานนท, 2542) ไดกลาวถึงคุณคาตราสินคาวา โครงสรางของคุณคาตราสินคาจะเก่ียวของกับดาน
การรับรู และดานท่ีเปนพฤติกรรม ซ่ึงในสวนการรับรูของผูบริโภคเก่ียวกับตราสินคาจะเรียกวา รอย
ประทับของตราสินคาหรือความประทับใจเก่ียวกับตราสินคา (Brand Impression) ท่ีประกอบดวย 
คุณภาพท่ีถูกรับรู (Percevied Quality) คุณคาท่ีถูกรับรู (Percevied Value) ภาพลักษณ (Image) 
ความไว ว า ง ใจ  (Trustworththiness) และคว ามผู ก พันหรื อข อผู ก มั ด เ ก่ี ย ว กับตร าสิ นค า 
(Commitment) 

จึงเห็นไดวาแนวคิดเก่ียวกับคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคเปนคุณคาเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนใน
ความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา และเปนสิ่งท่ีสาคัญท่ีสุดเนื่องจากเปนคุณคาท่ีแทจริงของตรา
สินคาเกิดจากความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา และเปนสวนหนึ่งท่ีจะนําไปสูคุณคา 

ตราสินคาของบริษัท จึงทําใหแนวคิดดังกลาวเปนท่ีสนใจและมีการศึกษาเปนจานวนมากไมวา
เปนในดานการรับรูและดานพฤติกรรม 

แนวคิดการวัดคุณคาตราสินคา (Measurement of Brand Equity) 
การวัดคุณคาตราสินคาท่ีมีความถูกตองแมนยานั้น จะสงผลใหการบริหารคุณคาตราสินคาเกิด

ประสิทธิภาพ ถาหากนักการตลาดปราศจากความรูเก่ียวกับคุณคาเพ่ิม (Added Value) 
ท่ีตราสินคาสรางใหกับสินคาหรือบริการแลว ก็จะเปนการยากท่ีจะบริหารตราสินคานั้นให

ประสบความสาเร็จได (Crimmins, 1992, cited in Cobb-Walgren et al., 1995 อางถึงใน สุภา
ภัทร 

ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) และการวัดคุณคาตราสินคาเองนั้นยังสามารถใชเปนเครื่องบงชี้ถึงอา
นาจทางการตลาด (Market Power) ของตราสินคานั้นไดอีกดวยการวัดคุณคาตราสินคาสามารถแบง
ออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก กลุมท่ีใชวิธีการวัดทางดานการเงิน และกลุมท่ีใชวิธีการวัดทางดาน
ความสัมพันธตอผูบริโภค (Cobb-Walgren et al., 1995 อางถึงใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

1. กลุมท่ีใชวิธีการวัดทางดานการเงิน (Finance Measurement) 
คุณคาตราสินคา คือ กระแสเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึน (Incremental Cash Flow) ซ่ึงเกิดจากการท่ี

สินคานั้นมีตราสินคา โดยบริษัทชั้นนาตาง ๆ ระดับโลกไดดําเนินการคาดคะเนเพ่ือใหทราบถึงมูลคา
ของตราสินคา (Brand Value) ในฐานะสินทรัพยของบริษัท เชน บริษัท Interbrand ไดประเมินมูลคา
บริษัทโคคา-โคลา ในป 2007 มีมูลคา 67,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใชวิธีการประเมินรายไดท่ีเกิดจาก
ตราสินคา โดยเปนการประเมินและคาดการณรายได ในปจจุบันและอนาคต 5 ป ท่ีเกิดจากสิ่งท่ีไมมี
ตัวตน (Intangible Earning) และไมใชรายไดจากทรัพยสินทางปญญาอ่ืน เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
(ศรันยพงศ เท่ียงธรรม, 2551) ซ่ึงเปนการมองจากมุมมองของบริษัท (Firm’ Perspective) ผลของ
คุณคาตราสินคาก็คือ การเพ่ิมข้ึนของสวนแบงการตลาดและผลกาไร หรือกลาวไดวาผลดังกลาวนี้
สามารถใชเปนเครื่องแสดงถึงคุณคาตราสินคาได (Wood, 2000 อางถึงใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 
2548) 

การวัดคุณคาตราสินคาโดยใชวิธีการทางดานการเงินนี้ เปนการวัดในลักษณะมองภาพรวม 
(Aggregate Level) บนพ้ืนฐานท่ีวาเม่ือผูบริโภครับรูวาตราสินคานี้มีคุณคามากกวาสินคาอ่ืนๆ ก็จะ
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สงผลใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ ทําใหสวนแบงการตลาดและกาไรของบริษัทจึงไดเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย 
(Mackay, 2001b อางถึงใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

อยางไรก็ตาม วิธีการนี้ไมสามารถอธิบายรายละเอียดใด ๆ เก่ียวกับผูบริโภคไดเลย 
2 .  กลุ ม ท่ี ใ ช วิ ธี ก า ร วั ดทา งด านคว ามสั ม พันธ ต อผู บ ริ โ ภค  (Consumer-Related 

Measurement) 
Keller ไดเสนอแนวทางพ้ืนฐานในการวัดคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคนั้น แบง

ออกเปน 2 แนวทาง ดังนี้ 
2.1 การวัดคุณคาตราสินคาทางออม (Indirect Approach) เปนความพยายามในการประเมิน

ศักยภาพของแหลงท่ีมาของคุณคาตราสินคา คือ 
2.1.1 การวัดการตระหนักรูในตราสินคา สามารถวัดไดอยางมีประสิทธิภาพผานทางการ

ทดสอบ การจดจํา ท้ังแบบอาศัยตัวชวย (Aided) และไมอาศัยตัวชวย (Unaided) เพ่ือบอกวาการ
ตระหนักถึงตราสินคาของผูบริโภคนั้นอยูในระดับการระลึกได (Recall) หรืออยูในระดับการจดจําได 
(Recognition) 

2.1.2 การวัดระดับการระลึกไดเปนการวัดโดยใชชุดของตัวชวยตาง ๆ (Set of Cue) เชน การ
บอกใบดวยประเภทสินคา จากนั้นจึงใหกลุมตัวอยางเอยถึงตราสินคาท่ีนึกข้ึนได ซ่ึงวิธีนี้จะทาให
สามารถรับรูถึงอันดับตราสินคาในใจของผูบริโภค (Top of Mind) ไดอีกดวย 

2.1.3 การวัดการจดจําไดเปนการวัดความสามารถในการจําแนกแยกแยะตราสินคาภายใต
สภาวะแวดลอมท่ีตางกันออกไปของผูบริโภค ซ่ึงอาจจะใชวิธีการท่ีใหกลุมตัวอยางไดดูสัญญลักษณ 
หรือขอความเก่ียวของกับตราสินคา แลวถามวาเคยเห็นหรือไดยินมากอนหรือไม และเปนตราสินคา
ของอะไร เปนตน 

2.1.4 การวัดภาพลักษณตราสินคา จะเปนการวัดการเชื่อมโยงของตราสินคา เชน การวัดถึง
ความชื่นชอบ ความแข็งแกรง และความโดดเดนของการเชื่อมโยงท่ีกลุมตัวอยางมีตอ 

ตราสินคา ซ่ึงโดยมากมักจะใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มักจะวัดดวยการ
ใหกลุมตัวอยางเปรียบเทียบลักษณะของการเชื่อมโยงดวยวิธีการบางอยาง รวมถึงมีการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางโดยตรงเพ่ือใหอธิบายถึงสิ่งท่ีพวกเขารูสึกเม่ือมีการอางถึงตราสินคาหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบตรา
สินคานั้นกับตราสินคาอ่ืน ๆ เชน การเทียบกับบุคคล สี หรือสถานท่ี เปนตน 

2.2 การวัดสินคาโดยตรง (Direct Approach) เปนการวัดการตอบสนองตอตลาดของตรา
สินคา ซ่ึงเกิดจากผูบริโภคมีความรูเก่ียวกับตราสินคา แบงออกเปน 

      2.2.1 การวัดดวยวิธีเปรียบเทียบ (Comparative Method) เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
เพ่ือทดสอบทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ีมีตอตราสินคา และกิจกรรมทางการตลาด ซ่ึง
เกิดจากการท่ีตราสินคามีระดับการตระหนักถึงตราสินคา และมีการเชื่อมโยงของตราสินคาท่ีโดดเดน 
แข็งแกรง และเปนท่ีชื่นชอบของกลุมตัวอยาง 

      2.2.2 การวัดดวยวิธีเบ็ดเสร็จ เปนการประเมินคุณคาโดยรวม ท้ังในสวนนามธรรมโดย
การวัดความชอบมากกวาของกลุมตัวอยางและสวนท่ีเปนรูปธรรมอยางการวัดดวยวิธีทางดานการเงิน 
(Keller, 1991 อางถึงใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548) 

2.3 การวัดคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคตามแนวคิดของ Aaker มี 2 กลุม คือ 
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     2.3.1 กลุมท่ีวัดจากการรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) ไดแก 
            2.3.1.1 การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) วัดความสามารถของ

ผูบริโภคในการจดจําหรือระลึกถึงตราสินคาวา รูจักตราสินคา เปนสินคาประเภทไหน และมีการ
เชื่อมโยงระหวางตัวสินคากับตราสินคา 

            2.3.1.2 คุณภาพท่ีถูกรับรู (Perceived Quality) วัดการรับรูตอคุณภาพโดยรวม
ของสินคาหรือบริการของผูบริโภค โดยจะพิจารณาจากวัตถุประสงคหรือคุณสมบัติของการใชงานของ
สินคาหรือบริการนั้นๆ 

            2.3.1.3 ความเชื่อมโยงเก่ียวกับตราสินคา (Brand Association) เปนการเชื่อมโยง
ตราสินคากับความทรงจําของผูบริโภค ซ่ึงจะเปนความสัมพันธท่ีสรางทัศนคติดานบวกใหกับตราสินคา
และจะเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงตัวสินคาเขากับตราสินคา โดยความสัมพันธจะเพ่ิมมากข้ึนตามลาดับของ
ประสบการณท่ีผูบริโภคไดใชสินคา 

            2.3.1.4 สินทรัพยประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand 
Assets) เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนาย เปนตน 

     2.3.2 กลุมท่ีวัดจากพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) คือ ความภักดี ตรา
สินคา (Brand Loyalty) ซ่ึงจะวัดความผูกพัน (Commitment) ท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคาหากผูบริโภค
มีความผูกพันตอตราสินคามากเทาไรก็จะทําใหมีความภักดีมากเทานั้น (Aaker,1991 อางถึงใน สุภา
ภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) 

ปจจัยสําคัญในการสรางคุณคาตราสินคาเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความรู ความชอบ และความมี
เอกลักษณเฉพาะตัว คือ สวนประกอบตางๆ ท่ีสรางข้ึนเปนคุณลักษณะตราสินคา การสนับสนุน โดย
กิจกรรมทางการตลาด และป จจัยอ่ืน ๆ (Other Associations) ซ่ึงมีอิทธิพลเชื่อมโยงกับตราสินคา 
(อนุชิต ศิริกิจ, 2550) 

แนวคิดการวัดคุณคาตราสินคาธุรกิจบริการ 
แนวคิดเก่ียวกับตราสินคานั้น นอกจากจะมีความสําคัญตอธุรกิจสินคาแลว ยังมีความสําคัญ

ตอธุรกิจการบริการเปนอยางมากอีกดวย ซ่ึง Berry ไดทาการวิจัยใน 14 ธุรกิจบริการแลวพบวา ตรา
สินคาเปนปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจบริการ (Berry, 1999 cited in 
Krishnan & Hartline, 2001 อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล, 2544) และงานวิจัยท่ีเจาะจงศึกษา
เก่ียวกับแนวคิดคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการนั้น ยังไมเปนท่ีแพรหลาย รวมถึงยัง 

ไมมีผูใดทําการคิดคนหรือพัฒนาแนวคิดสําหรับใชในการวัดคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการ
โดยเฉพาะอีกดวย ดังนั้น จึงเปนท่ีนาสนใจหากไดมีการพัฒนาวิธีการวัดคุณคาตราสินคาท่ีเหมาะกับ
ธุรกิจบริการ (Service Brand Equity Measurement) ข้ึนมาใชโดยตรง 

บริการ (Service) หมายถึง เปนกิจกรรม ผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการใหแกผูบริโภคได เชน โรงเรียน โรงภาพยนตร โรงพยาบาล เปนตน โดยสามารถจัด
ประเภทของบริการ ไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546) 

1. ผูซ้ือเปนเจาของสินคาและนําสินคาไปขอรับบริการจากผูขาย เชน บริการซอมรถ 
2. ผูขายเปนเจาของสินคาและขายบริการใหแกผูซ้ือ เชน บริการเครื่องถายเอกสาร 
3. เปนการซ้ือบริการและสินคาควบมาดวย เชน รานอาหาร 
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4. เปนการซ้ือบริการโดยไมมีตัวสินคาเขามาเก่ียวของ เชน สถาบันลดน้ําหนัก สถาบันนวด
แผนโบราณ ธนาคาร 

Berry กลาววาตราสินคาท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจบริการจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 
ประการ คือ (Berry, 1999 อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล, 2544) 

1. ตองมีความแตกตาง (Be Different) โดยจะตองสรางความแตกตางใหกับตราสินคาของ
ตนเองและจะตองเปนผูริเริ่ม (Innovator) ไมใชผูลอกเลียนแบบ (Imitator) 

2. ตองมีชื่อเสียง (Determine Your Own Fame) ซ่ึงตราสินคาจะเปนผูนําเสนอสิ่งท่ีมีคุณคา
บางอยางท่ีเหนือกวาคูแขง 

3. ตองมีความผูกพันทางอารมณ (Make an Emotional Connection) การสรางความ
ผูกพันจะทําใหผูบริโภครูสึกถึงความนาไววางใจ ความใกลชิดจนกระท่ังเกิดความชอบ 

4. ตองสรางตราสินคาภายในองคกร (Intermalize the Brand) บริษัทตองสรางความผูกพัน
ระหวางพนักงานและตราสินคา เนื่องจากในเชิงธุรกิจบริการพนักงานจะตองมีปฏิสัมพันธกับลูกคาอยู
ในระดับสูง ซ่ึงการท่ีพนักงานมีความเขาใจและความภักดีตอตราสินคาจะทําใหสามารถใหบริการแก
ผูบริโภคไดอยางถูกตองและเต็มใจ 

ปจจัยท่ีกําหนดคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) หรือมาตรวัดท่ีเรียกวา SERVQUAL 
จัดไดวาเปนกรอบความคิดท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด โดย Ziethaml, Parasuraman & Berry 
(1990) ไดคิดคนมาตรวัดนี้ข้ึน โดยอธิบายถึงพัฒนาการของ SERVQUAL วา เริ่มตนจากการพิจารณา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการประเมินคุณภาพของการบริการของผูบริโภคท่ีมีอยูท้ังสิ้น 10 ปจจัย ซ่ึง
รวบรวมจากการสนทนากลุม (Focus-Group Interview) จานวน 12 กลุม และออกแบบคาถามจาน
วน 97 ขอ ซ่ึงครอบคลุมการประเมินท้ัง 10 ปจจัย แลวจึงนําเอาคําถามดังกลาวไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางจานวน 200 คน เพ่ือพัฒนาแบบสอบถามท่ีเหมาะสมสาหรับนํามาใชในการวัดคุณภาพของ
การบริการ โดยผลจากการทดสอบสามารถตัดทอนจํานวนคาถามลงจนกระท่ัง เหลือ 22 ขอ และ
สะทอนออกมาเปน 5 มิติ ดังนี้ (Ziethaml, Parasuraman & Berry, 1990 อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณ
เกียรติกุล, 2544) 

1. สิ่งท่ีสามารถจับตองได (Tangibles) หมายถึง ลักษณะท่ีปรากฏอยูของสิ่งอานวยความ
สะดวกตางๆ อุปกรณในการใหริการ พนักงาน และสื่อท่ีใชในการสื่อสาร 

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการอยางถูกตอง และ
ตรงเวลาตามท่ีไดใหคําสัญญาไวกับผูบริโภค 

3 .  กา รตอบสนอง  (Responsiveness) หมาย ถึ ง  ความ เต็ ม ใจ  (Willingness) และ
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดในทันที 

4. ความแนนอน (Assurance) หมายถึง ความสามารถของพนักงานในการใชความรู  
(Knowledge) และความมีมารยาท (Courtesy) ในการใหบริการ เพ่ือใหลูกคาเกิดความไววางใจ และ
ความม่ันใจ 

5. ความเอาใจใส (Empathy) หมายถึง ความใสใจ และการใหความสนใจของผูใหบริการท่ีมี
ตอลูกคาเปนรายบุคคล (Individualized) 
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จากกรอบแนวคิดในการวัดแหลงท่ีมาของคุณคาตราสินคา หรือท่ีเรียกวา ความรูเก่ียวกับตรา
สินคา (Brand Knowledge) ของ Keller (1993) อันเปนแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวาง
นั้น สามารถนํามาใชเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาวิธีการวัดคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการได ซ่ึงการ
วัดความรูเก่ียวกับตราสินคานั้น ประกอบดวย 

1. การวัดการตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) สามารถวัดไดดวยการทดสอบการ
ระลึกได (Recall) และการจดจาได (Recognition) ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาโดยเฉพาะการ
ทดสอบการระลึกไดนั้น จาเปนมากสาหรับธุรกิจบริการ ซ่ึงผูบริโภคมักเกิดความสับสนในการแยกแยะ
ความแตกตาง ท้ังนี้เพราะการบริการไมมีลักษณะทางกายภาพท่ีจับตองหรือมองเห็นไดนั่นเอง 

2. การวัดภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) สามารถวัดไดจากลักษณะของการเชื่อมโยง
ของตราสินคา (Brand Association) ไดแก ความแข็งแกรง (Strength) ความชื่นชอบ(Favorability) 
และความโดดเดน (Uniqueness) ของการเชื่อมโยงท่ีกลุมตัวอยางมีตอคุณลักษณะ (Attribute) หรือ
คุณประโยชน (Benefit) ของตราสินคา 

การสรางคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค จะเปนคุณคาท่ีเกิดข้ึนในความรูสึกของ
ผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา และเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะคุณคาท่ีแทจริงของตราสินคานั้นจะเกิดข้ึน
จากความรูสึกท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคา และจะนําไปสูคุณคาตราสินคาของบริษัท และสงผลไปยังผล
การดําเนินงานของธุรกิจตอไป 
การรบริหารตราสินคา (Brand Management) 

ตราสินคาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จทางการตลาด ตราสินคาชวยใหนักการตลาด
แยกแยะสินคาหรือบริการของตนออกจากผูอ่ืน ชวยใหผูบรโิภคประทับใจสินคาหรือบริการได ซ่ึงจะมี
ผลตอการซ้ือซํ้า 

ศาสตราจารย สตีเวน คิง ไดกลาวไววา "สินคาหรือผลิตภัณฑตาง ตราสินคา คือสิ่งท่ีผูบริโภค
เลือกซ้ือ สินคาคือสิ่งท่ีผูบริโภคใช แสดงใหเห็นวาตราสินคามีความสําคัญอยางมาก สินคาท่ีผลิตจาก
โรงงานเดียวกัน แตมีตราสินคาตางกัน ความนิยมชมชอบของผูบริโภคยอมแตกตางกันดวย เวลาท่ี
เปลี่ยนไปปจจัยทางการตลาดยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย และสงผลตอการใหความสําคัญในตรา
สินคาของผูบริโภค" 
            ในยุคท่ีเศรษฐกิจเฟองฟูกอนฟองสบูจะแตก คนไทยในกลุมหนึ่งท่ีอยูในสังคมเมือง มีฐานะ มี
การศึกษา ท้ังกลุมท่ีถูกเรียกวา ยัปป (อายุระหวาง 30-45 ป) และ พวกเบบี้บูมเมอร (อายุ 45 ปข้ึนไป) 
เปนกลุมท่ีบูชาตรายี่หอท่ีมีชื่อเสียงโดยไมคอยมีเหตุผล เขาเหลานี้แยกแยะตนเองจากมนุษยกลุมอ่ืน
ดวยการใชผลิตภัณฑท่ีตรายี่หอมีชื่อเสียง ราคาแพง โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติของสินคานอย
มาก เขาเหลานี้สวนใหญมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Product knowledge) นอยมาก รูเพียงฉาบฉวย 
ตัดสินใจซ้ือสินคารวดเร็ว เพราะปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเขาใชในการตัดสินใจซ้ือคือ ความดังของตรายี่หอ 
การใชสินคาเหลานี้จะเริ่มตนจากผูมีฐานะดีอยูในสังคมชั้นสูง ตอมาเม่ือเศรษฐกิจเฟองฟูเศรษฐีใหม
เกิดข้ึนมากมาย กลุมเศรษฐีใหมจึงตองการเครื่องหมายในการชี้สถานะทางสังคม จึงเลียนแบบเศรษฐี
เกาดวยการใชสินคายี่หอดังๆ เหลานั้น 
           ยุคนั้นจึงเปนยุคของภาพลักษณของตราสินคา (Brand Image) ซ่ึงเกิดการแขงขันและ
เลียนแบบกันอยางมาก เศรษฐีใหมพยายามเลียนแบบเศรษฐีเกา เศรษฐีเกาจึงพยายามหาสินคาท่ีมี
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ราคาสูงข้ึน เพ่ือหนีเศรษฐีใหม เชน เคยใชกระเปาหลุยส วิตตอง จะเริ่มหันไปใช แชนแนล เคยใส
รองเทา แบลลี่ เริ่มหันไปใช มอริชชี่ และพฤติกรรมเหลานี้ไดระบาดมายังบุตรหลานของคนเหลานี้ดวย 
เม่ือฟองสบูเริ่มแตกอํานาจซ้ือของผูบริโภคเริ่มลดลง ผูบริโภคจึงมีเหตุผล ในการเลือกซ้ือสินคามากข้ึน 
เขาเริ่มถามตัวเองวา จายแพงกวาทําไม ทําใหความสําคัญของตรายี่หอดานภาพลักษณ (Image) เริ่ม
ลดลง เขาเริ่มแสวงหาตรายี่หอท่ีมีคุณคา (Equity) มากข้ึน เริ่มถามหา “ความสมเหตุสมผล” ในการ
จายเงินซ้ือสินคามากข้ึน นอกจากคนกลุมนี้แลว คนรุนใหมท่ีเพ่ิงทํางานก็เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีให
ความสําคัญกับ คุณคา ของตรายี่หอมากกวา ภาพลักษณ เชนกัน ดังนั้นยุคนี้นักการตลาดจึงควร
ปรับปรุงกลยุทธดานตรายี่หอของผลิตภัณฑจากการสรางภาพลักษณใหตรายี่หอ (Brand Image) มา
สรางคุณคาใหตรายี่หอ (Brand Equity) แทน 
 
แนวคิดพ้ืนฐานของ Brand Management 

คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง ตราหรือยี่หอของสินคาท่ีผูบริโภคมองเห็นวา
มีคุณคา เปนตราท่ีผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอคุณสมบัติของสินคา และชื่นชอบตราสินคานั้น การสราง
ตราสินคาใหมีคุณคาทําไดดังนี้  

สรางความประทับใจในคุณภาพของตราสินคา (Appreciation of Quality) หมายถึง การท่ี
ผูบริโภครับรูถึงคุณภาพทุกประการของสินคาหรือบริการ แลวเกิดความประทับใจในสินคาหรือบริการ
นั้น การสรางความประทับใจ (Appreciation) มีความแตกตางจากการสรางความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ผูบริโภครับรูถึงมูลคาเพ่ิมท่ีสงมอบไดนั้นจะทําใหสินคาไดรับประโยชน ดังนี้  

- ทําใหลูกคาหันมาซ้ือสินคา (Reason-to-Buy)  

- ทําใหสินคามีตําแหนงทางการตลาดท่ีม่ันคง (Strong Position)  

- สินคาอยูในระดับสูง (A Price Premium)  

- ชองทางการจัดจําหนายนาสนใจ (Channel Member Interest)  

- ทําใหสามารถขยายสายผลิตภัณฑ (Brand Extension) 
 
ปจจัยขอท่ีเปนขอบงช้ีคุณภาพของสินคามีความแตกตางกับปจจัยท่ีเปนขอบงช้ีคุณภาพของ
บริการดังนี้  
คุณภาพของสินคา (Product Quality) ในการรับรูของผูบริโภค ปจจัยเหลานี้เปนขอบงชี้วาสินคานั้นมี
คุณภาพ คือ 

- การทํางานของสินคา (Performance) หมายถึง สินคานั้นตองทํางานไดตามคุณสมบัติของ
สินคา เชน เครื่องซักผาสามารถซักผาไดสะอาด  
          - รูปลักษณ (Feature) ดี ในท่ีนี้หมายถึง การออกแบบรูปรางลักษณะของสินคาใหสะดวกในการ
ใช  
          - นาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง สินคานั้นใชไดดีทุกครั้ง เชน เครื่องตัดหญาท่ีใชตัดหญาไดดี
ทุกครั้ง ไมใชบางครั้งใชได บางครั้งใชไมได  
          - ความคงทน (Durability) สินคาไมแตกหักหรือเสียงาย มีอายุการใชงานยาวนาน  

          - ความสามารถของการบริการ (Service ability) สินคาท่ีตองการการบริการกอนหรือหลังการ
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ขาย บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพ  

          - ภาพลักษณโดยรวมดูดี (Fit and Finish) สินคาท่ีดูมีคุณภาพเม่ือพิจารณาทุกปจจัยโดยรวม
ของสินคานั้นจะตองดูวาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี 

 
คุณภาพของบริการ (Service Quality) ปจจัยท่ีบงช้ีวาบริการนั้นมีคุณภาพมีดังตอไปนี้ 

สามารถจับตองได (Tangibles) โดยปกติบริการเปนสิ่งท่ีจับตองไมได ทําใหการรับรูใน
คุณภาพคอนขางไมชัดเจน ดังนั้น บริการท่ีดีควรสรางหลักฐาน (Manage edivence) ใหเห็นชัดวา
บริการนั้นมีคุณภาพ หลักฐานท่ีจะสรางนั้น ไดแก อาคาร อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวก และ
บุคลากร ตัวอยางเชน ความหรูหราดวยการออกแบบท่ีทันสมัยของโรงแรม อุปกรณทันสมัยท่ีใชใน
โรงแรม 

นาเชื่อถือ (Reliability) ในท่ีนี้หมายถึงความถูกตองในการคิดคาบริการ รานอาหารท่ีคิดราคา 
ตรงกับจํานวนอาหารท่ีลูกคาสั่ง ลูกคายอมใหความเชื่อถือ 

มีความรู (Competence) ผูใหบริการท่ีมีคุณภาพตองเปนผูมีความรูในเรื่องนั้น เชน ชางซอม
รองเทาตองมีความรูในเรื่องการซอมรองเทา ทาทางขณะซอมรองเทาตองดูวามีความสามารถ มีความ
กระฉับกระเฉง คลองแคลว ซ่ึงทําใหผูเอารองเทาไปซอมเกิดความม่ันใจ 

มีความรับผิดชอบ (Responsibility) เม่ืออูซอมรถยนตสัญญากับลูกคาวา จะซอมรถยนตให
เสร็จภายใน 3 วัน อูแหงนั้นตองทําใหเสร็จภายในเวลา 3 วัน 

มีจิตใจงาม (Emphaty) ผูใหบริการท่ีมีคุณภาพตองเปนผูมีจิตใจงาม จึงจะเปนผูกระตือรือรน
ในการใหบริการผูอ่ืน เต็มใจชวยเหลือโดยไมรังเกียจ  
 
การสรางปจจัยเช่ือมโยงกับตราย่ีหอ (Brand Association)  

คือ การท่ีนักการตลาดพยายามสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ เชน คุณลักษณะ คุณสมบัติ 
หรือคุณประโยชนแลวเชื่อมโยงสิ่งนั้นใหผูบริโภครับรูวาเปนผลิตภัณฑประเภทใด เม่ือเชื่อมโยงแลวจะ
ทําใหผูบริโภคเกิดภาพลักษณ (Image) ของผลิตภัณฑ และทราบถึงตําแหนงหรือจุดยืน (Brand 
Position) ของผลิตภัณฑนั้น ซ่ึงอาจกลาวไดวาการสรางปจจัยเชื่อมโยงกับตรายี่หอคือ การกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑนั่นเอง การสรางสิ่งเชื่อมโยงทําใหผูบริโภคเขาใจในผลิตภัณฑดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะ
กอใหเกิดประโยชนหลายประการ ดังนี้ 

- ความโดดเดน (Differentation)  

- เปนเหตุผลท่ีทําใหผูบริโภคซ้ือสินคา (Reason-to-Buy)  

- ทําใหเกิดทัศนคติหรือความรูสึกท่ีดี (Positive Attitudes/Feeling)  

- เปนจุดเริ่มตนของการขยายตรายี่หอ (Basis For Extensions) 
 
สําหรับวิธีการสรางปจจัยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ (Brand Association) หรือวิธีการกําหนดตําแหนง
ของตรายี่หอ (Brand Positioning) มีวิธีการดังตอไปนี้ 
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1.คุณลักษณะของสินคา (Product Attributes) เปนการนําเอาคุณลักษณะของสินคามา
เปนปจจัยในการกําหนดตําแหนงหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้เปนคุณสมบัติท่ีพิเศษ
กวาคูแขงขัน เชน นมหนองโพ เปนนมโคแท 100 เปอรเซ็นต 

2.ผลประโยชนท่ีลูกคาไดรับ (Customer Benefits) เปนการนําเอาผลจากการใชสินคา
หรือบริการนั้นมาเปนปจจัยในการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เชน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
วางตําแหนงเปนสายการบินท่ีผูโดยสารจะไดรับความสะดวกสบาย ผูโดยสารสามารถนอนหลับไดอยาง
สบายในขณะเดินทาง 

3.ราคาของผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับคูแขงขัน (Relative Price) เปนการนําเอาราคาของ
สินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดเปรียบกวาคูแขงขัน โดยท่ัวไปคือราคาถูกกวามาเปนปจจัยในการ
กําหนดตําแหนงหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ เชน หางสรรพสินคาโลตัสเปนหางฯ ท่ีขายสินคาราคาถูกทุก
วัน 

4.การใช (Use/Application) วิธีนี้เปนการนําไปใชงานหรือวิธีการใชสินคาหลังบริการนั้น
มาเปนปจจัยในการกําหนดหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ เชน ซุปกระปองแคมเบล วางตําแหนงเปนอาหาร
กลางวัน 

5.ลูกคาหรือผูใช (Customer/User) เปนการเชื่อมโยงลูกคากับสินคาหรือบริการ วิธีนี้เปน
การบงบอกชัดเจนวา กลุมเปาหมายเปนใคร เชน เครื่องสําอางทเวลฟพลัส เปนเครื่องสําอางคสําหรับ
วัยรุนท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป 

6.บุคลิกภาพ (Personality) เปนการนําเอาบุคลิกภาพของลูกคามากําหนดเปนบุคลิกของ
สินคา แลวนําปจจัยนี้มากําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ เชน เครื่องดื่มเปปซ่ีสําหรับคนรุนใหม 

7.คูแขงขัน (Competitors) วิธีนี้นําเอาคุณสมบัติของคูแขงขันมาเปนขอเปรียบเทียบกับ
สินคาหรือบริการของบริษัท เชน บริษัท เอวิส จํากัด ผูใหบริการรถเชา ซ่ึงเขาสูตลาดรถเชาชากวา
บริษัท เฮิรซ จํากัด ซ่ึงเปนผูนําตลาด ดังนั้น ตําแหนงผลิตภัณฑท่ีบริษัท เอวิส จํากัด ใชคือ เราเปน
หมายเลข 2 เราจึงพยายามมากกวา ซ่ึงเปนการบงบอกวาบริษัทผูนําใหญเกินไปท่ีจะบริการไดท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 

8.ประเทศหรือสภาพภูมิศาสตร (Country or Geographic Area) เปนการนําเอาแหลง
ผลิตของสินคามากําหนดตําแหนงของสินคา การกําหนดตําแหนงนี้จะเหมาะสมกับสินคาท่ีมาจาก
ประเทศนั้น หรือแหลงผลิตท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ียอมรับกันในกลุมเปาหมาย เชน เบ็ค เปนเบียร
เยอรมัน 
 

ทําใหตรายี่หอเปนท่ีรูจัก (Brand Awareness) การรูจัก หมายถึง การท่ีผูบริโภคสามารถจํา
ชื่อตรายี่หอของสินคาและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งได ตัวอยางเชน เม่ือถามวา รูจักสบูยี่หอ
อะไรบาง ผูบริโภคตอบวา ลักส โพรเทค จอหนสัน นกแกว สบู 4 ยี่หอดังกลาวเปนสบูท่ีผูบริโภครูจัก 
              โดยท่ัวไปผูบริโภคจะเริ่มตนจากการไมรูจักตรายี่หอ จนกระท่ังผูขายทําการสื่อสารไปยัง
ผูบริโภค ผูบริโภคจึงเริ่มรูจักและเม่ือไดยินชื่อตรายี่หอบอยๆ เขาจะจําได และจําไดเปนชื่อแรกในท่ีสุด 
ประโยชนของการรูจักตรายี่หอ การรูจักตรายี่หอทําใหเกิดประโยชน คือ 
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1.เปนจุดเริ่มตน ท่ี ทําใหผูบริ โภครับรู ถึ ง คุณลักษณะของสินคา (Starting for Brand 
Knowledge) การท่ีผูบริโภครูจักชื่อของสินคาเปนบันไดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการรับรูเก่ียวกับลักษณะ 
รูปราง คุณสมบัติ คุณประโยชน และวิธีการใชของสินคา ซ่ึงทําใหผูบริโภคเกิดความรูในสินคา 
(Product Knowledge) ในท่ีสุด 
           ตัวอยางเชน เม่ือผูบริโภคไดยินชื่อยี่หอ แมคโดนัลด เขาจะตองคนหาขอมูลของแมคโดนัลด
ตอไป และทําใหเขารูจักแฮมเบอรเกอรชนิดตางๆ เฟรนชฟรายด พายประเภทตางๆ กาแฟ เครื่องดื่ม
ตางๆ ชุดของพนักงาน การจัดราน พ้ืนท่ีสําหรับเด็กเลน เปนตน 

2.เปนการสรางความคุนเคย (Familiarity) ระหวางสินคาและผูบริโภค เม่ือผูบริโภคไดยินชื่อ
ยี่หอใดยี่หอหนึ่งบอยๆ เขาจะเกิดความคุนเคย และรูจักสินคานั้นเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เชนกัน 
 
การรูจักตราย่ีหอของผูบริโภคแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

1.การรูจักแบบระลึกได (Brand Recall) หมายถึง การท่ีผูบริโภคเอยชื่อยี่หอของสินคาไดเอง 
โดยไมตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งชวยใหเขาระลึกถึง เชน เม่ือถามวารูจักแชมพูยี่หอใดบาง ยี่หอท่ีผูบริโภคตอบ
ไดเองเปนยี่หอท่ีผูบริโภคจําไดแบบระลึกได 

2.การรูจักแบบมีสิ่งกระตุน (Brand Recognition) หมายถึง การท่ีผูบริโภคเอยชื่อสินคาไมได
เอง แตจะตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งชวยเตือนความทรงจํา เชน เห็นโฆษณา ไดยินเรื่องราวบางอยางเก่ียวกับ
ยี่หอนั้น หรือสิ่งกระตุนอ่ืนๆ เพ่ือเตือนความทรงจําใหกับผูบริโภค เสียงบีบแตรของรถไอศครีมวอลล 
เสียงกดกริ่งประตูพรอมพูดวา มิสทีนมาแลวคะ ของเครื่องสําอางมีสทีนจะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภค
ระลึกถึงยี่หอดังกลาวซ่ึงเปนสิ่งแสดงวาผูบริโภคมีความคุนเคยกับสินคานั้น 

3.การรูจักตรายี่หอทําใหผูบริโภคซ้ือสินคา (Brand to be Consider) สินคาท่ีผูบริโภคซ้ือ
จะตองเปนสินคาท่ีเขารูจักเทานั้น เพราะฉะนั้นการท่ีผูบริโภครูจักยี่หอใดยี่หอหนึ่งเปนอยางดี สินคา
ยี่หอนั้นจะมีโอกาสท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือในท่ีสุด วิธีทําใหตรายี่หอเปนท่ีรูจัก เพ่ือใหผูบริโภครูจักสินคาท้ัง
แบบระลึกไดเอง และมีตัวกระตุน มีวิธีการสรางความรูจัก ดังนี้ 

  3.1 สรางความเดนในสินคาหรือตรายี่หอ (Be Different) เพ่ือใหเปนท่ีสนใจของผูบริโภค การ
ทําสินคาใหแตกตางจากคูแขงขันจะทําใหผูบริโภครูจักสินคานั้นไดเร็วข้ึน 

           3.2 ใช คําขวัญหรือเสียงเพลง (Involve Slogan or Jingle) การสรางคําขวัญหรือเพลงท่ี
ประทับใจ จะทําใหผูบริโภครูจักสินคานั้นเร็วข้ึน เชน ลูกอมฮอลลโฆษณาวา ทีฮอลลใหม ทําไมใหญข้ึน 
ทําใหผูบริโภคจํายี่หอฮอลลได เพลง Right Here Waiting ทําใหผูบริโภครูจักสุรายี่หอ ชีวาส  

           3.3 การใชสัญลักษณ (Symbol Exposure) ผูบริโภคจะเชื่อมโยงสัญลักษณกับตรายี่หอของ
สินคา เชน ภาพหอยเชลล ทําใหผูขับรถยนตนึกถึงน้ํามันยี่หอเชลล สัญลักษณรวงขาวทําใหผูฝากเงิน
นึกถึงธนาคารกสิกรไทย  

 3.4 การสื่อสารถึงผูบริโภค (Communication) การสื่อสารถึงผูบริโภคทําใหผูบริโภคไดรับ
ทราบรายละเอียดของสินคา ซ่ึงจะทําใหเขารูจักและจําตรายี่หอของสินคาได ซ่ึงอาจจะใชวิธีโฆษณา 
ประชาสัมพันธ หรือการสื่อสารในรูปแบบตางๆ  

 3.5 การเปนสปอนเซอรในกิจกรรมตางๆ (Event Sponsorship) กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เชน การ
แขงขันเทนนิส วิ่งการกุศล การจัดคอนเสิรต เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมท่ีอยูในความสนใจ
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ของกลุมเปาหมายตางๆ ดังนั้น การเปนสปอนเซอรในกิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูบริโภครูจักตรายี่หอ
ของสินคาไดเร็วข้ึน 
  6.การใชกลยุทธขยายตรายี่หอ (Consider Brand Extension) หมายถึง การใชตรายี่หอของ
สินคากับสินคาอ่ืนๆ อีก เพ่ือใหเกิดการตอกย้ําในตรายี่หอ และเม่ือผูบริโภคเห็นสินคาแตละชนิดจะทํา
ใหเกิดการระลึกถึงยี่หอนั้น เชน การท่ีน้ําอัดลมยี่หอโคคา-โคลา หรือโคก ผลิตเสื้อ กางเกง หมวก รม 
แกวน้ํา จานรองแกว เครื่องเขียน เปนตน โดยมีตรายี่หอโคก อยูบนสินคาเหลานี้ เม่ือผูบริโภคเห็น
สินคาแตละชนิด จะเปนการตอกย้ําใหเขาระลึกถึงยี่หอ "โคก" อยูเสมอ  

7.การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การสงเสริมการขายเปนวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ
มากในการสรางความรูจักตรายี่หอ เพราะผูบริโภคมักจะใหความสนใจตอการสงเสริมการขาย 
ตัวอยางเชน บริษัท เอ ไอ เอส จํากัด จัดสงเสริมการขายสําหรับโทรศัพทมือถือ จีเอสเอ็ม 900 โดย
โฆษณาวา กลางคืนโทรฟรี กลางวันนาทีละบาท กลยุทธนี้สามารถเรียกรองใหผูบริโภคหันมาสนใจรับจี
เอสเอ็ม 900 ไดเปนจํานวนมาก 

 
ตอนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องบรรจุภัณฑ โครงสรางบรรจุภัณฑ 

ในโลกของเราปจจุบันนี้การดารงชีวิตของแตละคนจะมีความรีบเรงในการออกไปประกอบ
อาชีพตามหนาท่ีของตนไมวาจะเปนการทางาน การเรียน การคาขาย ฯลฯ ซ่ึงทาใหการบริโภคเพ่ือการ
อยูรอดก็จะตองรีบเรงและรวดเร็ว ดังนั้นบรรจุภัณฑจึงเปนทางเลือกท่ีตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในเรื่องความสะดวกในการใชสอย การปกปดมิดชิดเพ่ือความสะอาด รูปทรงกะทัดรัดงายตอ
การพกพา และสิ่งเหลานี้ก็ถือไดวาเปนการเพ่ิมมูลคาทางผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนกลยุทธทางการตลาดนา
ไปสูการแขงขันกันในทางธุรกิจ โดยสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 

ความหมายของการบรรจุภัณฑ (Packaging) 
บรรจุภัณฑ หรือ หีบหอ (Package) นั้นหมายถึง วัตถุ หรือ วัสดุท่ีใชบรรจุสินคา ดวยวิธีการ

ใส หรือหอ หรือดวยวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีทาใหสินคาท่ีอยูภายในปกปดมิดชิด โดยท่ีวัสดุท่ีใชบรรจุสินคานั้น
ตองมีหนาท่ีปกปองคุมครองสินคาท่ีอยูภายในใหมีความปลอดภัย สะดวกในการใชงาน สะดวกในการ
ขนสงเคลื่อนยาย และชวยในการสงเสริมการจาหนายสินคาท่ีอยูภายใน สวนบรรจุภัณฑอาหารนั้นจะ
แตกตางจากบรรจุภัณฑท่ัว ๆ ไป คือบรรจุภัณฑอาหารจะมีบทบาทสาคัญท่ีจะชวยรักษาคุณภาพ
อาหารซ่ึงอาจทาใหเปลี่ยนแปลงไปโดยปจจัยดานสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคหลักของบรรจุภัณฑอาหาร
คือการยืดอายุการเก็บของอาหารใหยาวนานข้ึน และสามารถรักษาคุณภาพของอาหารใหคงอยู
จนกระท่ังบริโภคหมด (สุนิษา มรรคเจริญ, 2553) 

การบรรจุภัณฑ คือ การนาเอาวัสดุ เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ ไม ประกอบเปน
ภาชนะหอหุมสินคา เพ่ือประโยชนใชสอยใหมีความแข็งแรง สวยงาม ไดสัดสวนถูกตอง สรางภาพพจน
ท่ีดี มีภาษาในการสื่อสาร และทาใหเกิดความพึงพอใจจากผูซ้ือสินคา ดังนั้นบรรจุภัณฑ จึงหมายถึง 
หนวยรูปแบบวัตถุภายนอกท่ีทาหนาท่ีปกปองคุมครอง หรือหอหุมผลิตภัณฑภายในใหปลอดภัย 
สะดวกตอการขนสง เอ้ืออานวยใหเกิดประโยชนในทางการคาและการบริโภค (จักรพันธุ พันธุพฤกษ, 
2550) 
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บรรจุภัณฑหรือการบรรจุหีบหอ หมายถึงศาสตรและศิลปท่ีใชในการบรรจุสินคาโดยใชเทค
โนโลยี่ท่ีทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการคุมครองปกปองสินคาจากผูผลิตจนถึงมือลูกคา
อยางปลอดภัยดวยตนทุนการผลิตท่ีเหมาะสม ( สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน ภาคกลาง, 2555) 

การบรรจุภัณฑ หมายถึง รูปแบบวัสดุภายนอกท่ีหอหุมผลิตภัณฑภายในใหปลอดภัย สะดวก
ตอการขนสง เอ้ืออํานวยใหเกิดประโยชนทางการคาของผูผลิต/ผูจําหนายและการนําไปใชของผูบริโภค 
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ มีปจจัยหลายอยางท่ีจะทําใหผูบริโภคใหความสนใจดูจาก
รูปลักษณภายนอกก็คือ การจับถนัดมือ สีสัน ขนาด สิ่งเหลานี้ดูเหมือนจะเปนรายละเอียดปลีกยอย 
แตจริง ๆ แลวเปนสิ่งท่ีสาคัญและมีผลตอการซ้ือขอผูบริโภคคอนขางมาก ซ่ึงในปจจุบันนี้การทาธุรกิจท่ี
จะตองคานึงถึงผูบริโภคเปนอันดับแรก เนื่องจากมีการแขงขันกันทางธุรกิจสูง ถาหากไมมีการพัฒนา
บรรจุภัณฑใหดูสวยงามแลวสวนแบงการตลาดก็จะถูกแบงไปอยางแนนอน ซ่ึงแตกตางกับการทําธุรกิจ
เม่ือสมัย 20-30 ปท่ีผานมา จะเห็นวาในแตละปอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑมีมูลคา 5 แสนลานดอลลาร
สหรัฐของมูลคาโดยรวมของโลก (วัตถุดิบใชทาบรรจุภัณฑ 80%, สวนประกอบอ่ืน ๆ 12% เครื่องจักร
ข้ึนรูป 8%) ท้ังนี้เนื่องจากวาสินคาท่ีมีคุณภาพมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม จะทําใหสินคามีคุณคาเพ่ิมข้ึน
นอกจากจะจําหนายไดมากข้ึนแลวยังมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการยกระดับราคา สรางมูลคาเพ่ิมแก
ผลิตภัณฑ (สานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว, 2555) 

โดยสรุปแลวการบรรจุภัณฑหมายถึง การนําวัสดุตาง ๆ ท่ีสามารถนามาประกอบเพ่ือใหได
รูปแบบ สีสัน ความแข็งแรง ความสวยงาม ไดขนาดท่ีเหมาะสมกับสินคาเพ่ือใหสะดวกในการ
เคลื่อนยายหรือขนสง ท่ีไมทาใหสินคาภายในไดรับความเสียหายและคงรูปแบบตามสภาพเดิม พรอม
กับการสรางมูลคา สรางภาพลักษณใหสินคา ดวยวัสดุท่ีใชในการผลิตตองรักษาสิ่งแวดลอมยอยสลาย
งายและราคาตองไมสูงจนเกินไป ทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค 

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ 
บรรจุภัณฑมีคุณสมบัติอยู 5 ขอหรือเรียกวา 5 C Checklist มีดังนี้ 
1. Contain and Protect การบรรจุและคุมครอง 
หนาท่ีหลักของบรรจุภัณฑ คือ การคุมครองปกปองสินคาท่ีมีอยูภายในใหถึงมือผูใชไดอยาง

ปลอดภัย บรรจุภัณฑท่ีดีตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท่ีจะปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน รักษา
คุณภาพของสินคา รวมถึงกระบวนการในการจัดสงหรือโลจิสติกส เชน ขนาด น้ําหนัก ความเหมาะสม 
ความสะดวกในการจัดเก็บ เปนตน 

2. Communication การสื่อสาร 
หนาท่ีตอมาคือ การสื่อสารขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีบรรจุอยูภายในอยางชัดเจนท้ังขอมูลท่ี

บังคับใหแสดงตามกฎหมาย เชน สวนผสม สวนประกอบตาง ๆ จนไปถึงขอมูลท่ีเปนประโยชนดาน
การตลาด เชน จุดเดนหรือขอดีตาง ๆ ของสินคา 

3. Convenience ความสะดวกสบาย 
ปจจัยสาคัญท่ีทาใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคาและนามาซ่ึงการซ้ือซา (Repeat Buy) เชน

ลักษณะขวดท่ีหยิบถือสะดวก เทไดงายหรือกลองท่ีสามารถหิ้วพกพาไดสะดวก ปจจัยดานความ
สะดวกสบายถือเปน Function ซ่ึงอาจมองเห็นไมชัดเจน ณ จุดขาย แตจะชวยใหเกิดความพึงพอใจใน
ระยะยาว ซ่ึงชวยเพ่ิมความแตกตางใหกับตัวผลิตภัณฑ 
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4. Consumer Appeal แรงดึงดูดใจ 
ถือเปนจุดสําคัญท่ีสรางแรงจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคาหรือท่ีกลาวกันท่ัวไปวาบรรจุภัณฑ คือ 

นักขาย ไรเสียง (Silence Salesman) การสรางแรงดึงดูดใจเกิดไดจาก 2 สวน คือ 
   4.1 ลักษณะรูปแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ เชน ขวดนาผลไมท่ีมีลักษณะเหมือนลูก

ผลไม กลองกระดาษท่ีมีรูปทรงเตะตา 
   4.2 รูปแบบของลวดลายหรือกราฟฟกบนบรรจุภัณฑ เชน ภาพ สี ตัวอักษรท่ีมีบุคลิกโดด

เดน รวมไปถึงขอความท่ีกระตุนอยากใหทดลองสินคา เชน Try Me, Have a Bite 
5. Conserve Environment การรักษาสภาวะแวดลอม 
เปนเรื่องท่ีอาจจะยังไมไดรับความสนใจนัก แตเปนกระแสท่ีกาลังมาแรงโดยเฉพาะในกลุม

ประเทศท่ีพัฒนาแลว บรรจุภัณฑท่ีดีควรใชวัสดุท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอม นา
ไปหมุนเวียนใชใหมได และท่ีสาคัญไมควรใชวัสดุสิ้นเปลืองเกินไป (สังคมแหงการเรียนรู, 2555) 

 
ลักษณะท่ีดีของบรรจุภัณฑ 

1. ดานผูผลิตหรือผูจาหนาย 
   1.1 สะดวกตอการจัดเก็บและการรักษา 
   1.2 สะดวกตอการจัดสงและการเคลื่อนยาย 
   1.3 เปนสื่อเผยแพรโฆษณาตัวผลิตภัณฑ 
   1.4 ยกระดับราคา สรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑ 
   1.5 ชวยดึงดูดความสนใจแกลูกคา 
   1.6 ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 
2. ดานผูบริโภคหรือลูกคา 
   2.1 พกพาเคลื่อนยายสะดวก 
   2.2 สามารถรักษาผลิตภัณฑใหมีอายุการใชงานไดมากข้ึน 
   2.3 ชวยใหทราบรายละเอียดแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑ 
   2.4 ชวยสรางความภูมิใจในการซ้ือ 
   2.5 สามารถแปรรูปประยุกตใชงานอ่ืนได 
3. บรรจุภัณฑในอนาคต 
   3.1 มีตรารับรองคุณภาพสินคา เชน ตรา Q 
   3.2 มีเรื่องราวท่ีนาสนใจบนบรรจุภัณฑ 
   3.3 แสดงคุณภาพสินคาในระบบดิจิทัลหรือ e-packaging (สํานักวิจัยและพัฒนาขาว 

กรมการขาว, 2555) 
 

ประเภทของบรรจุภัณฑ 
สามารถแบงประเภทของบรรจุภัณฑแบงไดหลายวิธีตามหลักเกณฑการใชตาง ๆ ดังนี้ 

- แบงตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถาย 
- แบงตามวัตถุประสงคของการใช 
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- แบงตามความคงรูป 
- แบงตามวัสดุบรรจุภัณฑท่ีใช 

 
1. ประเภทบรรจุภัณฑแบงตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถาย สามารถแบงได 3 ประเภท 
   1.1 บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย (Individual Package) คือบรรจุภัณฑท่ีสัมผัสอยูกับผลิตภัณฑ

ชั้นแรกเปนสิ่งท่ีบรรจุผลิตภัณฑเอาไวเฉพาะหนวย โดยมีวัตถุประสงคข้ันแรกคือ เพ่ิมคุณคาในเชิง
พาณิชย (To Increase Commercial Value) เชน การกําหนดใหมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทาใหมี
รูปรางท่ีเหมาะแกการจับถือและอานวยความสะดวกตอการใชผลิตภัณฑภายในพรอมท้ังทาหนาใหการ
ปกปองแกผลิตภัณฑโดยตรงอีกดวย 

    1.2 บรรจุภัณฑชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑท่ีอยูถัดออกมาเปนชั้นท่ีสอง มี
หนาท่ีรวบรวมบรรจุภัณฑข้ันแรกเขาไวดวยกันเปนชุด ในการจาหนายรวมตั้งแต 2 – 24 ชิ้นข้ึนไป โดย
มีวัตถุประสงคข้ันแรก คือ การปองกันรักษาผลิตภัณฑจากน้ํา ความชื้น ความรอน แสง แรง
กระทบกระเทือน และอํานวยความสะดวกแกการขายปลีกยอย 

    1.3 บรรจุภัณฑชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑท่ีเปนหนวยรวมขนาดใหญท่ีใช
ในการขนสง โดยปกติแลวผูซ้ือจะไมไดเห็นบรรจุภัณฑประเภทนี้มากนัก เนื่องจากทําหนาท่ีปองกัน
ผลิตภัณทในระหวางการขนสงเทานั้น 

2. ประเภทบรรจุภัณฑแบงตามวัตถุประสงคของการใช 
บรรจุภัณฑเพ่ือการขายปลีก (Consumer Package) เปนบรรจุภัณฑท่ีผูบริโภคซ้ือไปใชไป 

อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได ซ่ึงอาจเปน Primary Package หรือ Secondary Package ก็ได 
บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง (Shopping or Transportation Package) เปนบรรจุภัณฑท่ีใชรอบรับหรือ
หอหุมบรรจุภัณฑข้ันทุติยภูมิ ทาหนาท่ีรวบรวมเอาบรรจุภัณฑขายปลีกเขาดวยกัน ใหเปนหนวยใหญ 
เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนสง เชน กลองกระดาษลูกฟูกท่ีใช
บรรจุยาสีฟน กลองละ 3 โหล 

3. ประเภทบรรจุภัณฑแบงตามความคงรูป 
   3.1 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ไดแก เครื่องแกว (Grass Ware) 

เซรามิค (Ceramic) พลาสติกจาพวก Thermosetting ขวดพลาสติก สวนมากเปนพลาสติกฉีด 
เครื่องปนดินเผา ไม และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกรงทนทานเอ้ืออานวยตอการใชงาน และปองกัน
ผลิตภัณฑจากสภาพแวดลอมภายนอกไดดี 

   3.2 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงก่ึงแข็งตัว (Semirigid Forms) ไดแกบรรจุภัณฑท่ีทําจาก
พลาสติกออน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติท้ังดานราคา น้ําหนักและการปองกัน
ผลิตภัณฑจะอยูในระดับปานกลาง 

   3.3 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงยืดหยุน (Flexible Forms) ไดแก บรรจุภัณฑท่ีทําจากวัสดุ
ออนตัวมีลักษณะเปนแผนบาง ไดรับความนิยมสูงเนื่องจากมีราคาถูก (หากใชในปริมาณมากและระยะ
เวลานาน) น้ําหนักนอย มีรูปแบบโครงสรางมากมาย 

4. ประเภทบรรจุภัณฑแบงตามวัสดุบรรจุภัณฑท่ีใช 
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การจัดแบงและเรียกชื่อบรรจุภัณฑในทรรนะผูออกแบบ ผูผลิต หรือนักการตลาด จะแตกตาง
กันออกไป บรรจุภัณฑแตละประเภทก็ตั้งอยูภายใตวัตถุประสงคหลักใหญ (Objective Of Package) 
ท่ีคลายกันคือ เพ่ือปกปองผลิตภัณฑ (To Protect Products) เพ่ือจาหนายผลิตภัณฑ (To Distribute 
Products) เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑ (To Promote Products) (จักรพันธุ พันธุพฤกษ, 
2550) 

บรรจุภัณฑมีความหลากหลาย ข้ึนอยูกับชนิดของสินคาและความตองการของลูกคา ตลาด
บรรจุภัณฑแบงออกตามวัสดุหลักท่ีใชดังนี้ 

1. บรรจุภัณฑท่ีทําดวยกระดาษ ประมาณ 36% 
2. บรรจุภัณฑท่ีทําดวยพลาสติก 24% 
3. บรรจุภัณฑท่ีทําดวยโลหะ 20% 
4. บรรจุภัณฑท่ีทําดวยแกว 10% (สานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว, 2555) 
 

ประโยชนของบรรจุภัณฑ 
1. การปองกัน (Protection) เชน กันน้ํา กันความชื้น กันแสง กันแกส เม่ืออุณหภูมิสูงหรือต่ํา 

ตานทานผลิตภัณฑไมใหแปรสภาพไมแตกไมฉีกขาดงาย ปกปองใหสินคาอยูในสภาพใหมสด 
2. การจัดจาหนายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมตอพฤติกรรมการซ้ือขายเอ้ืออา

นวยการแยกขาย สงตอ ตั้งโชว การกระจาย การสงเสริมจูงใจในตัว ทนตอการขนยาย ขนสงและการ
คลังสินคา ดวยตนทุนสมเหตุสมผล ไมเกิดรอยขูดขีดหรือชํารุด ตั้งแตจุดผลิตจนถึงมือผูบริโภค 

3. การสงเสริมการจัดจาหนาย (Promotion) เพ่ือยึดพ้ืนท่ีแสดงจุดเดน โชวตัวเองไดอยาง
สะดุดตา สามารถระบุแจงเง่ือนไข แจงขอมูลเก่ียวกับการเสนอผลประโยชนเพ่ิมเติมเพ่ือจูงใจผูบริโภค 
เม่ือตองการจัดรายการเพ่ือเสริมพลังการแขงขัน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดทาไดสะดวก ควบคุมได
และประหยัด 

4. การทําบรรจุภัณฑกลมกลืนกับสินคาและกรรมวิธีการบรรจุ (Packaging) เหมาะสมท้ังใน
แงการออกแบบ และเพ่ือใหมีโครงสรางเขากับกระบวนการบรรจุและเอ้ืออานวยความสะดวกในการ
หิ้ว-ถือกลับบาน ตลอดจนการใชไดกับเครื่องมือการบรรจุท่ีมีอยูแลว หรือจัดหามาไดดวยอัตรา
ความเร็วในการผลิตท่ีตองการ ตนทุนบรรจุภัณฑต่ําและสมเหตุสมผล ไมกอใหเกิดมลพิษและถูกตอง
ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติตาง ๆ 

5. เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เนื่องจากในตลาดมีสินคาและคูแขงเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา หากบรรจุภัณฑ
ของสินคาไดรับการออกแบบเปนอยางดี จะสามารถดึงดูดและสะดุดตาแกผูบริโภคกอใหเกิดการซ้ือใน
ท่ีสุด (จักรพันธุ พันธุพฤกษ, 2550) 

 
องคประกอบท่ีพิมพบนบรรจุภัณฑ 

1. ชื่อตรา (Brand name) สวนของตราท่ีเปนชื่อหรือคําพูดหรือขอความท่ีออกเสียงได 
2. เครื่องหมายตราสินคา (Brand mark) สวนหนึ่งของตราซ่ึงสามารถจดจําได ออกเสียงไมได 

ไดแก สัญลักษณ รูปแบบท่ีประดิษฐตาง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสันท่ีปรากฎอยูในเครื่องหมายตาง ๆ 
เหลานี้ 
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3. เครื่องหมายการคา (Trademark) สวนหนึ่งของตราหรือตราท่ีไดจดทะเบียนอยางเปน
ทางการเพ่ือปองกันสิทธิตามกฎหมายแตผูเดียว 

4. ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพตาง ๆ 
5. โลโก (Logo) เปนเครื่องหมายท่ีแสดงสัญลักษณของกิจการหรือองคการหนึ่ง ๆ (จักรพันธุ 

พันธุพฤกษ, 2550) 
6. สถานท่ีผลิตและจัดจําหนาย เพ่ือเปนสิ่งยืนยันวาสินคาไดมีท่ีมาและท่ีไป 
7. จํานวนปริมาตรหรือปริมาณของสินคาในบรรจุภัณฑ 
8. ครั้งท่ีผลิต/ วันเดือนปท่ีผลิต เพ่ือใหทราบอายุสินคาท่ีผลิต 
9. วันหมดอายุ เพ่ือใหทราบระยะเวลาในการอุปโภคหรือบริโภคสินคาและปองกันไมใหเกิด

อันตรายจากการใชสินคาหมดอายุ 
10. สวนประกอบของวัตถุดิบท่ีในการผลิตสินคา 
11. ขอบงใช/คําเตือน เพ่ือใชใหถูกวิธีและปองกันอันตรายจากการใชสินคานั้น ๆ 
 

โครงสรางบรรจุภัณฑ 
การออกแบบโครงสราง หมายถึง การกําหนดลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาด ปริมาตรสวน

ปริมาตรอ่ืน ๆ ของวัสดุท่ีจะนํามาผลิต และประกอบเปนภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับหนาท่ีใชสอย 
ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนสงการออกแบบ และโครงสรางของ
บรรจุภัณฑนั้น ผูออกแบบจะมีบทบาทสรางสรรคบรรจุภัณฑประเภท individual package และ 
inner package ท่ีสัมผัสอยูกับผลิตภัณฑชั้นแรกและชั้นท่ี 2 เปนสวนใหญ แตจะมีรูปรางลักษณะ
อยางไรนั้น ข้ึนอยูกับผลิตภัณฑ( product)วาเปนผลิตภัณฑประเภทใดเปนตัวกําหนดข้ึนมา ซ่ึง
ผูออกแบบจะตองศึกษาขอมูล ของผลิตภัณฑท่ีจะตองบรรจุ และออกแบบโครงสรางเพ่ือรองรับการ
บรรจุใหเหมาะสมโดยอาจจะกําหนด ใหมีลักษณะพิเศษเฉพาะ หรือทําใหมีรูปรางท่ีเหมาะ แกการจับ
ถือ หิ้วและอํานวยความสะดวกตอการนําเอาผลิตภัณฑภายในออกมาใช พรอมท้ังทําหนาท่ีปองกัน
คุมครองผลิตภัณฑโดยตรงดวย ตัวอยางเชน กําหนด individual packageครีมเทียม สําหรับชงกาแฟ
บรรจุในซองอลูมิเนียมฟลอยสแลวบรรจุใน กลองกระดาษแข็งแบบพับ (folding carton) รูปสี่เหลี่ยม
อีกชั้นหนึ่ง ท้ังนี้เพราะผลิตภัณฑเปนแบบผง จึงตองการวัสดุ สําหรับบรรจุท่ีสามารถกันความชื้นไดดี 
การใชแผนอลูมิเนียมฟลอยส บรรจุก็สามารถปองกันความชื้นไดดีสามารถพิมพลวดลายหรือขอความ
บนผิวไดดีกวาถุงพลาสติก อีกยังเสริมสรางภาพพจนความพอใจในผลิตภัณฑใหเกิดแกผูใชและเชื่อถือ
ในผูผลิตตอมา การบรรจุในกลองกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่งก็เพราะวาบรรจุภัณฑชั้นแรกเปนวัสดุ
ประเภทออนตัว(flexible) มีความออนแอดานการปองกันผลิตภัณฑจากการกระทบกระแทกทะลุใน
ระหวางการขนยาย ตลอดจนยากแกการวางจําหนายหรือตั้งโชว จึงตองอาศัยบรรจุภัณฑชั้นท่ี 2 เขา
มาชวยเพ่ือการทําหนาท่ีประการหลังดังกลาว   จะเห็นไดวาเพียงแคข้ันตอนการกําหนด การเลือกวัสดุ
ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑนั้น ผูออกแบบจะตองอาศัย ความรูและขอมูลตลอดจนปจจัยตาง ๆ เขามา
พิจารณาตัดสินใจรวมใน กระบวนการ ออกแบบ เชนราคาวัสดุ การผลิตเครื่องจักร การขนสง 
การตลาดการพิมพฯลฯ ท่ีจะตองพิจารณาวามี ความคุมทุน หรือเปนไปได ในระบบการผลิต และ
จําหนายเพียงใด แลวจึงจะมากําหนด เปนรูปรางรูปทรง (shape & form) ของบรรจุภัณฑอีกครั้งหนึ่ง 
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วาบรรจุภัณฑควรจะออกมาในรูปลักษณะอยางไร ซ่ึงรูปทรงเลขาคณิต รูปทรงอิสระก็มีขอดี-ขอเสียใน
การบรรจุ การใชเนื้อท่ี และมีความเหมาะสมกับชนิด ประเภทของผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันไป วัสดุแต
ละชนิด ก็มีขอจํากัด และสามารถดัดแปลงประโยชนไดเพียงใด หรือใชวัสดุมาประกอบ จึงจะเหมาะสม
ดีกวา หรือลดตนทุนในการผลิตท่ีดี ท่ีสุดสิ่งตางๆ เหลานี้ คือสิ่ง ท่ีผูออกแบบ จะตองพิจารณา
ประกอบดวย  

ดังนั้นจึงเห็นไดวา ในข้ันตอนของการออกแบบ โครงสรางบรรจุภัณฑ นักออกแบบ มิใชวาจะ
สรางสรรค ไดตามอําเภอใจ แตกลับตองใชความรู และขอมูลจากหลายดาน มาประกอบกันจึงจะทําให
ผลงานออกแบบนั้นมีความสมบูรณ และสําเร็จออกมาได ในข้ันของการออกแบบโครงสรางนี้
ผูออกแบบ จึงตองเริ่มตั้งแตการสรางแบบ ดวยการสเก็ต แนวความคิดของรูปรางบรรจุภัณฑและสราง
ภาพประกอบรายละเอียด ดวยการเขียนแบบ ( mechanical drawing )แสดงรายละเอียดมาตราสวน
ท่ีกําหนดแนนอน เพ่ือแสดงใหผูผลิต ผูเก่ียวของเขาใจอานแบบไดการใชทักษะทางศิลปะในการ
ออกแบบก็คือเครื่องมือท่ีผูออกแบบจะตองกระทําข้ึนมาเพ่ือการนําเสนอ ตอเจาของงานหรือผูวาจาง 
ตลอดจนผูเก่ียวของใหชวย พิจารณาปรับปรุงเพ่ือใหไดผลงาน ท่ีจะสําเร็จออกมามีประสิทธิภาพในการ
ใชงานจริงสวนการออกแบบโครงสราง ของบรรจุภัณฑชั้นท่ี 3 outer package นั้นสวนใหญเปนบรรจุ
ภัณฑท่ีมีรูปแบบ คอนขางแนนอน และเปนสากลอยูแล ตามมาตรฐานการผลิต ในระบบอุตสาหกรรม 
ท่ีสอดคลองกับ ระบบการขนสง ท่ีเนนการบรรจุ เพ่ือขนสงไดคราวละมากๆ เปนการบรรจุภัณฑขนาด
ใหญ หรือขนาดกลาง เชน การขนสงทางบก ทางเรือ ทางอากาศ เพ่ือการสงออก หรือภายในประเทศ 
การเก็บรักษาในคลังสิ้นคา ซ่ึงจะตองนําบรรจุเขาตู containerขนาดใหญท่ีมีมิติภายในแนนอน ดังนั้น 
การออกแบบบรรจุภัณฑประเภท outer package จึงไมนิยมออกแบบใหมีรูปรางแปลกใหมมากนัก 
สวนใหญจะเนนประโยชนใชสอย ประหยัด สามารถปกปองผลิตภัณฑการการกระทบกระแทก การรับ
น้ําหนัก การวางซอน การตานทานแรงดันทะลุ หรือปองกันการเปยกชื้นจากไอน้ํา สภาวะอากาศและ
อ่ืนๆเปนตน การออกแบบรูปรางรูปทรงภายนอก จึงมีลักษณะไมแตกตางกันนัก แตอาจมีการแตกตาง
ภายนอก ดวยการออกแบบกราฟก เพ่ือแสดงความเปนเอกลักษณเฉพาะของผูผลิต และผลิตภัณฑ
กลวิธีของการออกแบบสรางบรรจุภัณฑประเภทนี้จึงเนนการออกแบบเพ่ือใหมี โครงสรางท่ีสามารถ
เอ้ืออํานวยความสะดวก และประหยัดเวลา ในการประกอบ ใหมากท่ีสุด เชนการประกอบรูปทรงดวย
เทปกาว สลักลิ้นพับซอนกัน หรือตามแบบใหมีโครงสรางภายใน ชวยปองกันผลิตภัณฑ หรือถายแรง
รับน้ําหนักดวยการใช interior packing devices ทําใหเปด-ปดงายนําเอาผลิตภัณฑภายในออกมาได
ไว และยังใชวางจําหนายจัดโชว และประชาสัมพันธการขายไดทันทีท่ี ถึงจุดหมาย ซ่ึงกลยุทธทาง
การตลาดเหลานี้ กําลังเปนท่ีนิยม และเห็นความสําคัญกันมาก โดยเฉพาะภาวะการณแขงขันทาง
การคาเชนในสภาพปจจุบันนี้ 

 
การออกแบบบรรจุภัณฑ  

การออกแบบบรรจุภัณฑ อาจแบงประเภทลักษณะการออกแบบได 2 ประเภทคือ 
 -  การออกแบบลักษณะโครงสราง 
 -  การออกแบบกราฟฟค 
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การออกแบบลักษณะโครงสราง หมายถึง การกําหนดรูปลักษณะ โครงสรางวัสดุท่ีใชตลอดจน
กรรมวิธีการผลิต การบรรจุ ตลออดจนการขนสงเก็บรักษาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑนับตั้งแตจุดผลิต
จนถึงมือผูบริโภค 

การออกแบบกราฟฟค หมายถึง การสรางสรรคลักษณะสวนประกอบภายนอกของโครงสราง
บรรจุภัณฑใหสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเขาใจ (To Communicate) ในอันท่ีจะใหผล
ทางดานจิตวิทยา (Psychological Effects) ตอผูบริโภค และอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพใหเกิดความ
ประสานกลมกลืนกันอยางสวยงาม ตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว 

กระบวนการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ ในกระบวนการออกแบบโครงสรางของบรรจุ
ภัณฑ ผูวิจัยตองอาศัยความรูและขอมูลจากหลายดานการอาศัยความชวยเหลือจากผูชํานาญการบรรจุ 
(PACKAGING SPECIALISTS) หลาย ๆ ฝายมารวมปรึกษาและพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงอิงทฤษฏีของ ปุน 
คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2542:71-83) โดยท่ีผูวิจัยจะกระทําหนาท่ีเปนผูสราง
ภาพพจน (THE IMAGERY MAKER) จากขอมูลตาง ๆ ใหปรากฏเปนรูปลักษณของบรรจุภัณฑจริง 
ลําดับข้ันตอนของการดําเนินงาน นับตั้งแตตอนเริ่มตน จนกระท่ังสิ้นสุดจนไดผลงานออกมาดังตอไปนี้  

 1. กําหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร (POLICY PERMULATION OR ATRATEGIC 
PLANNING) เชน ตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายของการผลิต เงินทุนงบประมาณ การจัดการ และการ
กําหนดสถานะ (SITUATION) ของบรรจุภัณฑ ในสวนนี้ทางบริษัทแดชีวิตจะเปนผูกําหนด 

 2. การศึกษาและการวิจัยเบื้องตน (PRELIMINARY RESEARCH) ไดแก การศึกษาขอมูล
หลักการทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิศวกรรมทางการผลิต ตลอดจนการคนพบสิ่งใหม ๆ ท่ี
เกิดข้ึนและเก่ียวของสอดคลองกันกับการออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ 
  3. การศึกษาถึงความเปนไปไดของบรรจุภัณฑ ( FEASIBILITY STUDY ) เม่ือไดศึกษาขอมูล
ตาง ๆ แลวก็เริ่มศึกษาความเปนไปไดของบรรจุภัณฑดวยการสเก็ต (SKETCH DESING) ภาพ แสดงถึง
รูปรางลักษณะ และสวนประกอบของโครงสราง 2-3 มิติ หรืออาจใชวิธีการอ่ืน ๆ ข้ึนรูปเปนลักษณะ 3 
มิติ ก็สามารถกระทําได ในข้ันตอนนี้จึงเปนการเสนอแนวความคิดสรางสรรคข้ันตนหลาย ๆ แบบ 
(PRELIMINARY IDFAS) เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในเทคนิควิธีการบรรจุ และการคํานวณเบื้องตน 
ตลอดจนเงินทุนงบประมาณดําเนินการ และเพ่ือการพิจารณาคัดเลือกแบบรางไวเพ่ือพัฒนาใหสมบูรณ
ในข้ันตอนตอไป 

4. การพัฒนาและแกไขแบบ ( DESIGN REFINEMENT ) ในข้ันตอนนี้ผูออกแบบจะตองขยาย
รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ (DETAILED DESIGN ) ของแบบรางใหทราบอยางละเอียดโดยเตรียม
เอกสารหรือขอมูลประกอบ มีการกําหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจุ วัสดุ การประมาณราคา 
ตลอดจนการทดสอบทดลองบรรจุ เพ่ือหารูปราง รูปทรงหรือสวนประกอบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี
ของบรรจุภัณฑท่ีตองการดวยการสรางรูปจําลองงาย ๆ (MOCK UP) ข้ึนมา ดังนั้นผูออกแบบจึงตอง
จัดเตรียมสิ่งตาง ๆ เหลานี้อยางละเอียดรอบคอบเพ่ือการนําเสนอ (PRESENTATION) ตอลูกคาและผู
ท่ีทํางานเก่ียวของใหเกิดความเขาใจเพ่ือพิจารณาใหความคิดเห็นสนับสนุนยอมรับหรือเปลี่ยนแปลง
แกไขเพ่ิมเติมในรายละเอียดท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนเชน การทําแบบจําลองโครงสรางเพ่ือศึกษาถึงวิธีการบรรจุ 
และหนาท่ีของบรรจุภัณฑกอนการสรางแบบเหมือนจริง 
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5. การพัฒนาตนแบบจริง (PROTOTYPE DEVELOPMENT) เม่ือแบบโครงสรางไดรับการ
แกไขและพัฒนา ผานการยอมรับแลว ลําดับตอมาตองทําหนาท่ีเ ขียนแบบ (MECHANICAL 
DRAWING) เพ่ือกําหนดขนาด รูปราง และสัดสวนจริงดวยการเขียนภาพประกอบแสดงรายละเอียด
ของรูปแบบแปลน (PLAN) รูปดานตาง ๆ (ELEVATIONS) ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) หรือภาพแสดง
การประกอบ (ASSEMBLY) ของสวนประกอบตาง ๆมีการกําหนดมาตราสวน (SCALE) บอกชนิดและ
ประเภทวัสดุท่ีใชมีขอความ คําสั่ง ท่ีสื่อสารความเขาใจกันไดในขบวนการผลิตเปนบรรจุภัณฑของจริง 
แตการท่ีจะไดมาซ่ึงรายละเอียดเพ่ือนําไปผลิตจริงดังกลาวนั้น ผูออกแบบจะตองสรางตนแบบจําลองท่ี
สมบูรณ (PROTOTYPE) ข้ึนมากอนเพ่ือวิเคราะห (ANALYSIS) โครงสรางและจําแนกแยกแยะ
สวนประกอบตาง ๆ ออกมาศึกษา ดังนั้น PROTOTYPE ท่ีจัดทําข้ึนมาในข้ันนี้จึงควรสรางดวยวัสดุท่ี
สามารถใหลักษณะ และรายละเอียดใกลเคียงกับบรรจุภัณฑของจริงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําไดเชน
อาจจะทําดวยปูนพลาสเตอร ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ และในข้ันนี้ การทดลองออกแบบกราฟฟคบ
นบรรจุภัณฑ ควรไดรับการพิจารณมรวมกันอยางใกลชิดกับลักษณะของโครงสรางเพ่ือสามารถนํา
ผลงานในข้ันนี้มาคัดเลือกพิจารณาความมีประสิทธภาพของรูปลักษณบรรจุภัณฑท่ีสมบูรณ 
  6. การผลิตจริง (production) สําหรับข้ันตอนนี้สวนใหญจะเปนหนาท่ีรับผิดชอบของฝาย
ผลิตในโรงงานท่ีจะตองดําเนินการตามแบบแปลนท่ีนักออกแบบใหไว ซ่ึงทางฝายผลิตจะตองจัดเตรียม
แบบแมพิมพของบรรจุภัณฑใหเปนไปตามกําหนด และจะตองสรางบรรจุภัณฑจริงออกมาจํานวนหนึ่ง
เพ่ือเปนตัวอยาง (PRE- PRODUCTION PROTOTYPES) สําหรับการทดสอบทดลองและวิเคราะหเปน
ครั้งสุดทาย หากพบวามีขอบกพรองควรรีบดําเนินการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงดําเนินการผลิต
เพ่ือนําไปบรรจุและจําหนายในลําดับตอไป 
 
ตอนท่ี 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  ยอดขวัญ สวัสดี (2555) การออกแบบระบบปายสัญลักษณสําหรับระบบคมนาคมใน
กรุงเทพมหานครปจจุบันการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประชากรตางชาติตาง
ภาษาอาศัยอยูหนาแนน เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศูนยรวมความเจริญในหลายๆ ดานท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมืองเปนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลจึงมี
การวางนโยบายทางดานการคมนาคมเพ่ือรองรับปญหาการจราจรดังกลาว โดยมุงเนนท่ีการพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะและการเชื่อมตอของการเดินทางท่ีมีประสิทธิภาพหนาท่ีพ้ืนฐานของระบบปาย
สัญลักษณ คือการชี้บงประโยชนใชสอยและนําทางยิ่งในสถานท่ีเปน สถานท่ีสาธารณะ มีผูใชงานตาง
เพศตางวัย ตางการศึกษาตางอาชีพ รวมถึงตางภูมิลําเนา ยิ่งตองมีการ ออกแบบท่ีสงเสริมการใชงาน
ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นระบบปายสัญลักษณจึงเปนเสนทางหนึ่งของการเชื่อมประสานทาง
กายภาพท่ีเปรียบเสมือนผูชี้นําเสนทางตางๆ ใหไปถึงยังจุดมุงหมายเปนการสื่อสารความสัมพันธ 
ระหวางแผนท่ีระบบ สัญลักษณทางดานการ ออกแบบใชงาน  เพ่ือสรางตนแบบมาตรฐานการใชระบบ
ปายสัญลักษณในการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนเขาดวยกัน นับเปนสิ่งท่ีเกิดประโยชนตอสวนรวมท้ัง 
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยสําหรับการออกแบบระบบปายสัญลักษณท่ีเก่ียวของตอไป 
 ชยนันท ชุติกาโม (2553) ศึกษาและออกแบบเรขศิลปสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงเกษตรในประเทศไทย กรณีศึกษา : เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากการทองเท่ียวเชิงเกษตรใน
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ประเทศไทย มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม ท่ีมีทรัพยากรอยางสมบูรณ ปญหาท่ีพบไดบอยขณะเดินทางทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
เชิงเกษตรไดแก ความไมเพียงพอของปายตางๆ ความไมชัดเจนในการสื่อความหมาย และขาด
องคประกอบท่ีสําคัญคือ ระบบปายสัญลักษณและนําทางสถานท่ี แนวทางการศึกษาหารูปแบบเรข
ศิลปสิ่งแวดลอม ระบบปายสัญลักษณสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตรมีวิธีการวิจัยโดย การศึกษาคนควา
เก็บรวบรวมขอมูลภาคเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ขอมูลภาคสนามโดยการใชแบบสอบถาม
นักทองเท่ียวแลวทําการออกแบบสรุปผลตลอดจน ไดมีการประเมินผลงานออกแบบจากผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาผลงานใหมีความสมบูรณ 
 ณพจิตร โกมลกาญจน (2550) การศึกษาเปรียบเทียบระบบปายสัญลักษณสําหรับอาคาร
รูปแบบสมัยใหมกับหลังสมัยใหมมีวัตถุประสงคในการศึกษาองคประกอบหลักของปายสัญลักษณท่ีมี
ความเหมาะสมกับอาคารรูปแบบสมัยใหม (Modern) และหลังสมัยใหม (Post Modern) ท้ังนี้เพ่ือให
ไดแนวทางการออกแบบระบบปายสัญลักษณท่ีมีความเหมาะสมกับอาคารท้ังสองรูปแบบ การวิจัยนี้
เริ่มจากการศึกษาขอมูลทางสถาปตยกรรม เก่ียวกับลักษณะของอาคารรูปแบบสมัยใหม (Modern) 
และหลังสมัยใหม (Post Modern) นําไปวิเคราะหเพ่ือคัดเลือกตัวอยางงาน จากนั้นรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับองคประกอบหลักของปายสัญลักษณอันไดแก รูปราง (Shape), สี (Color), เครื่องหมายและ
สัญลักษณ (Sign and Symbol) และตัวอักษร (Font) เพ่ือนําไปทําการออกแบบแบบสอบถามโดยมี
ผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการตรวจสอบมาทําการศึกษาเปรียบเทียบ
องคประกอบหลักของปายสัญลักษณสําหรับอาคารท้ังสองรูปแบบ จากการสรุปผลพบวา ความ
แตกตางทางลักษณะสถาปตยกรรมของอาคารท้ังสองรูปแบบนั้นมีผลตอองคประกอบหลักของปาย
สัญลักษณโดยตรง สงผลใหระบบปายสัญลักษณสําหรับอาคารรูปแบบสมัยใหม (Modern) และหลัง
สมัยใหม (Post Modern) มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ซ่ึงทายสุดไดนําผลสรุปดังกลาวมาวางเพ่ือ
เปนแนวทางในการออกแบบระบบปายสัญลักษณท่ีมีความเหมาะสมกับอาคารรูปแบบนั้นๆ โดยเลือก
กรณีศึกษาเปนอาคารเพ่ือการพานิชยกรรม ประเภทอาคารศูนยการคา โดยอาคารรูปแบบสมัยใหมนั้น
ไดเลือกศูนยการคาเกษตร และอาคารรูปแบบหลังสมัยใหมไดเลือกศูนยการคาอัมรินทร เพ่ือเปน
ตัวอยางและเปนแนวทางในการออกแบบระบบปายสัญลักษณสําหรับอาคารรูปแบบสมัยใหม 
(Modern) และหลังสมัยใหม (Post Modern) ตอไป 
 อธิวัฒน จุลมัจฉา (2547) ศึกษาและออกแบบสัญลักษณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในกรุงเทพ
มหานคร กรณีศึกษา : เกาะรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร ไดชื่อวาเปนหนึ่งของนครท่ีเกาแกและมี
เอกลักษณโดดเดนมีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังศิลปะอันงดงามจากจิตรกรรม
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมท่ีสืบทอดมายาวนานซ่ึงมีความนาสนใจแตยังขาดองคประกอบท่ี
สําคัญ คือสัญลักษณแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวผูวิจัยมีความประสงคจะออกแบบสัญลักษณใหมีความ
เขาใจงาย สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม มีความนาสนใจและกลมกลืนในการออกแบบ โดยผูวิจัยได
ทําการศึกษาขอมูล การออกแบบสัญลักษณ รวมถึงความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมาเยือน
กรุงเทพมหานคร (เกาะรัตนโกสินทร) ซ่ึงสามารถนําแนวคิดไปพัฒนาและประยุกตใชในอนาคต
ผลงานวิจัยสามารถสรุปออกมาเปนเปนผลงานออกแบบไดดังนี้ ชุดระบบปายสัญลักษณการทองเท่ียว
เชิงเกษตรเกาะเกร็ด 1 ชุด ประกอบดวย 1. สัญลักษณภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร 2. สัญลักษณการ
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ทองเท่ียวเชิงเกษตร 3. ปายบอกทิศทาง 4. ปายแผนที 5. ปายบอกรายละเอียด 6. ปายประดับตกแตง 
7. ปายบอกตําแหนงสถานท่ี โดยท้ังหมดมีความสวยงามสอดคลอง กลมกลืน และสื่อความหมายเปนท่ี
เขาใจงาย 
 
ตอนท่ี 5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย การวิจัยนี้เปนการสํารวจชุมชน (Community survey) เปน
การศึกษาปญหาและความตองการอยางกวางๆ สํารวจหาขอมูลเก่ียวกับสภาพความเปนจริงหรือ
ลักษณะท่ัวๆไป เปนการวิจัยสํารวจชุมชน (Community survey) ทางดานความตองการตรา
สัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑสินคาชุมชนตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนมากยิ่งข้ึน โดยการสํารวจในครั้งนี้กลุมเปาหมายคือประชากรท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ท่ีเปนผูผลิตและ
ขายสินคาชุมชน (OTOP)  เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ ประกอบดวย แบบสอบถามแบบเปดรายการ



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน 
ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey or Exploratory studies) เปน
การศึกษาปญหาและความตองการอยางกวางๆ สํารวจหาขอมูลเก่ียวกับสภาพความเปนจริงหรือ
ลักษณะท่ัวๆไป เปนการวิจัยสํารวจชุมชน (Community survey) ในชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม ดานความตองการตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑของสินคาชุมชน 
(OTOP)   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการทางดานตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑ 
ของสินคาชุมชน ตลอดจนขอมูลปญหาการไมมีตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมกับสินคา
ชุมชน เพ่ือนําขอมูลท่ีรวบรวมไดไปใชเปนแนวทางในการผลิตตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑ 
ของสินคาชุมชนใหมีมาตรฐานผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนตามท่ีชุมชนตองการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 
50 คน ในพ้ืนท่ี ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีประชากร
ในพ้ืนท่ีเปนผูผลิตและประกอบการคาสินคาชุมชน ในหลากหลายประเภท ท่ีสามารถทําวิจัยสํารวจ
ความตองการตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑ ของสินคาชุมชน ตลอดจนขอมูลปญหาการไมมี
ตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมกับสินคาชุมชน ของกลุมตัวอยาง ไดอยางเหมาะสม 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการทําแบบสอบถามถึงความตองการในการใชงาน โดยมี
เกณฑในการเลือกดังนี้ 

 1.1 กลุมตัวอยางท่ีเลือก ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเพ่ือทําแบบสอบถาม คือประชากร
ในพ้ืนท่ี ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม จํานวน 50 คน  

1.2 กลุมตัวอยางท่ีเลือก เปนผูผลิตและขายสินคาชุมชน (OTOP) ในหลากหลายประเภท ท่ี
สามารถทําวิจัยสํารวจความตองการตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑ ของสินคาชุมชนได 
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยเปนแบบสอบถามแบบเปดรายการสํารวจ
ปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑสินคาชุมชน (OTOP) คลองมหาสวัสดิ์ ตําบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม  มีท้ังหมด 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูล สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลปญหา และความตองการตราสัญลักษณ 
 ตอนท่ี 3 ขอมลูปญหา และความตองการบรรจุภัณฑสินคา 
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การสรางเครื่องมือ 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินเพ่ือให
ไดขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาตาง ๆ และความตองการในใชตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑสินคา 
 2. พิจารณาแบบสอบถาม และคํานิยามศัพทเฉพาะของปญหาในการใชตราสัญลักษณ และ
บรรจุภัณฑสินคาผลิตภัณฑชุมชนและ สินคาชุมชน (OTOP)  
     2.1 ขอมูลจากสถานะภาพของผูตอบแบบสํารวจ มาวิเคราะหโดยการแจกแจงหาความถ่ี 
และหาคา รอยละ 
       2.2 นําขอมลู ท่ีไดมาวิเคราะหสภาพปญหาในการไมมีตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑ 
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ตามความ
คิดเห็นของผูประกอบการท่ีไดใหการทําแบบสอบถาม โดยไดหาคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แตละดานและเปรียบเทียบกับเกณฑ โดยใชเกณฑดังนี้ 
 - คาเฉลี่ยเทากับ 4.50-5.00 หมายถึง มีปญหาและความตองการตราสัญลักษณ และบรรจุ
ภัณฑสินคาอยูในระดับคะแนนมากท่ีสุด 
 - คาเฉลี่ย เทากับ 3.50-4.50 หมายถึง มีปญหาและความตองการตราสัญลักษณ และบรรจุ
ภัณฑสินคาอยูในระดับคะแนนมาก 
 - คาเฉลี่ยเทากับ 2.50-3.49 หมายถึง มีปญหาและความตองการตราสัญลักษณ และบรรจุ
ภัณฑสินคาอยูในระดับคะแนนปานกลาง 
 - คาเฉลี่ยเทากับ 1.50-2.49 หมายถึง มีปญหาและความตองการตราสัญลักษณ และบรรจุ
ภัณฑสินคาอยูในระดับคะแนนนอย 
 - คาเฉลี่ยเทากับ 1.00-1.49 หมายถึง มีปญหาและความตองการตราสัญลักษณ และบรรจุ
ภัณฑสินคาอยูในระดับคะแนนนอยท่ีสุด 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 ขอมูลประเภทเอกสารและสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส แบงเปนศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ 
เอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากหองสมุดของหนวยงานตาง 
  3.1.1 ใชระบบสืบคนขอมูล (Search Engine) ท่ีมีในเว็บทา (Portal Site) เชน Google 
เปนตนเพ่ือคนหาบทความ วิทยานิพนธ และสิ่งพิมพเอกสารอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอเก่ียวกับสภาพ
ปญหาตาง ๆ และความตองการใชตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑสินคา  
 3.2 ขอมูลประเภทบุคคล จากประชากรกลุมตัวอยาง 
 3.3.1 ประชากรกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 50 คน โดยประชากรในพ้ืนท่ี 
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 3.3.2 กลุมตัวอยางท่ี เปนผูผลิตและผูจําหนายสินคาชุมชน (OTOP) ในหลากหลาย
ประเภท ท่ีสามารถทําวิจัยสํารวจความตองการตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑ ของสินคา
ชุมชนได 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือสรุปเก่ียวกับสภาพปญหาตาง ๆ ความตองการ.=h
ตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑ ของสินคาชุมชน โดยมีวิธีวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
          4.1 วิเคราะหขอมูล สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 4.2 วิเคราะหขอมูลปญหาการไมมีตราสัญลักษณสินคาชุมชนโดยใชรูปแบบของตาราง
วิเคราะห 
 4.3 วิเคราะหขอมูลปญหาการไมมีบรรจุภัณฑสินคาชุมชนโดยใชรูปแบบของตารางวิเคราะห 
 4.4 วิเคราะหสรุปความตองการของกลุมตัวอยางท่ีตองการมี หรือไมมีตราสัญลักษณและ
บรรจุภัณฑสําหรับสินคาชุมชน และนํามาคํานวณหาคาทางสถิติ  
  
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
 สถิติท่ีใชในการวิจัยนี้ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานซ่ึงมีสูตรดังนี้ 

1. คารอยละ สูตรคารอยละ =      จํานวนขอมลูท่ีมี        x     100    
                                                            จํานวนขอมูลท้ังหมด 

 

2. คาเฉลี่ย สูตรคาเฉลี่ย μ  =      Σ fx 

                                                 Σ f 

เม่ือ μ = แทนคาคะแนนเฉลี่ย 

Σ fx = แทนผลรวมท้ังหมดของความถ่ีคูณคะแนน 

Σ f = แทนผลรวมท้ังหมดของความถ่ีซ่ึงคาเทาจํานวนขอมูลท้ังหมด  
 

3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตร   = √ Σ(X-μ)  

N  

เม่ือ  = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
X = คะแนนแตละตัว 

μ = แทนคาคะแนนเฉลี่ย 
N = แทนจํานวนขอมูล

2 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง “การสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณ
และบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม” เปนการศึกษาเพ่ือหาขอมูลในดาน
ปญหาและความตองการตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑ โดยวิเคราะห จากแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยาง ท่ีเปนผูผลิตและเปนผูจําหนายสินคาชุมชน (OTOP) ในหลากหลายประเภท ท่ีสามารถทําวิจัย
สํารวจความตองการตราสัญลักษณ และรูปแบบบรรจุภัณฑได จํานวน 50 คน จากการสํารวจปญหา
และความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูล สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอมูล ปญหาและความตองการตราสัญลักษณสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ตอนท่ี 3 ขอมูล ปญหาและความตองการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ตอนท่ี 4 ขอมูล ขอมูลประเด็นท่ีตองการใหมีการวิจัยและพัฒนาสําหรับสินคาชุมชน 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน ตําบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม พบวา ผูประกอบการและผลิตภัณฑชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
33 คน คิดเปนรอยละ 82.30 และเปนเพศชาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญมีอายุ
อยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 24.00  และอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 22 
คน คิดเปนรอยละ 24.00  รองลงมา อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และ
อายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.00 มากกวา 61 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอย
ละ 2.00 ประเภทของผลิตภัณฑท่ีนิยมผลิตจะเปนประเภทอาหาร จํานวน 38 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอย
ละ 76.00 รองลงมาคือ ของใชของประดับหรือของตกแตง จํานวน 6 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 
12.00  และ ผาเครื่องแตงกาย จํานวน 3 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 6.00  เครื่องดื่มจํานวน 2 
ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 4.00 สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร จํานวน 1 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 2.00  
กําลังการผลิตใน 1 ครั้ง มีกําลังการผลิตนอยกวา 1,000 กิโลกรัม ตอชิ้น/กลอง/ถุง/ จํานวน 35 
ผลิตภัณฑ สถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑสวนใหญจะเปนรานคาของตนเอง จํานวน 44 สถานท่ี คิดเปน
รอยละ 88.00 รองลงมาคือรานคาชุมชน จํานวน 2 สถานท่ี คิดเปนรอยละ 4.00 และเปนรานคาปลีก 
จํานวน 1 สถานท่ี คิดเปนรอยละ 2.00 มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 
21 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาคือ 10,001-30,000 บาท จํานวน 20 ผลิตภัณฑ คิด
เปนรอยละ 40.00 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 1,001-5,000 บาท จํานวน 22 คิดเปนรอยละ 
24.00 รองลงมาคือ15,001-20,000 บาท จํานวน 19 คิดเปนรอยละ38.00 และ 5,001-10,000 บาท 
จํานวน 9 คิดเปนรอยละ 18.00  ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี1 : แสดงขอมูล สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 รายการ      จํานวน    รอยละ 
1. เพศ 

- ชาย      17    34.00 
- หญิง      33    66.00 

2. อายุ 
- 20-30 ป     3     6.00 
- 31-40 ป     22    24.00 
- 41-50 ป     22    24.00 
- 51-60 ป     2      4.00 
- มากกวา 61 ป     1      2.00 

4. ประเภทของผลิตภัณฑ 
- อาหาร     38    76.00 
- เครื่องดื่ม     2      4.00 
- สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร   1      2.00 
- ผา เครื่องแตงกาย    3      6.00 
- ของใช/ของประดับ/ของตกแตง   6     12.00 

5. กําลังการผลิต 
- นอยกวา 1,000 กิโลกรัม   35    70.00 
- 1,001-3,000 กิโลกรัม    5    10.00 
- 3,001-6,000 กิโลกรัม    3      6.00 
- มากกวา 6,001    2      4.00 

6. สถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑ 
- รานคาตนเอง     44    88.00 
- รานคาชุมชน     2      4.00 
- รานคาปลีก     1      2.00 
- รานอาหารท่ัวไป    1      2.00 
- จุดขายของฝากประจําทองถ่ิน   1      2.00 
- อ่ืน ๆ      1      2.00 

7. ตนทุนการผลิตตอเดือน 
- นอยกวา 10,000 บาท    21    42.00 
- 10,001- 30,000 บาท    20    40.00 
- 30,001- 60,000 บาท    9    18.00 
- มากกวา 60,001 บาท    -        - 
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ตารางท่ี 1 : แสดงขอมูล สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

              รายการ     จํานวน    รอยละ 
 
8. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

- นอยกวา 1,000 บาท    -       - 
- 1,001-5,000 บาท    -        - 
- 5,001-10,000 บาท    9    18.00 
- 10,001-15,000 บาท    22    44.00 
- 15,001-20,000 บาท    19    38.00 
- มากกวา 20,001 บาท   -         - 

                                                                                                                                                      
 
 
ตอนท่ี 2 ขอมูลปญหาและความตองการตราสัญลักษณสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 

จากการสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน ตําบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม พบวา ขอมูลปญหาและความตองการตราสัญลักษณ สําหรับสินคาชุมชน มี 
ตามระดับดังนี้ ปญหาในการจําหนายสินคาเพราะไมมีตราสัญลักษณสินคา รอยละ 2.89, (S.D=0.86) 
อยูในระดับปานกลาง  ความตองการสรางตราสัญลักษณบนสินคา รอยละ 3.61 ,(S.D.= 0.22 ) อยูใน
ระดับมาก  ความตองการใหมีผูออกแบบตราสัญลักษณให รอยละ 3.61 ,(S.D. = 0.22) อยูในระดับ
มาก  ความตองการตราสัญลักษณท่ีแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ รอยละ 3.63 
,(S.D. = 0.21 ) อยูในระดับมาก ความรูความเขาใจและเทคนิควิธีการออกแบบตราสัญลักษณ รอยละ 
1.87,( S.D.= 0.64 ) ความตองการสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑ รอยละ 2.50 , (S.D. =0.45)อยูในระดับ
ปานกลาง  ความตองการขอมูลเก่ียวกับการตลาดและการติดตอประสานงาน รอยละ 2.54 , (S.D.= 
0.41) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 : แสดงขอมูลปญหาและความตองการตราสัญลักษณ สําหรับสินคาชุมชน 
            ระดับของปญหา 

             ขอความ                    มากท่ีสุด          มาก        ปานกลาง              นอย       นอยท่ีสุด       x      S.D.   การแปลความ 
           จํานวน   รอยละ      จํานวน   รอยละ      จํานวน  รอยละ    จํานวน  รอยละ   จํานวน  รอยละ 

 
1. ดานขอมูลปญหาการไมมีตราสัญลักษณสินคา  

1.1 ทานมีปญหาในการจําหนายสินคาเพราะไมมี              -     -    25     50.00      24   48.00        1      2.00       -     -        2.50  0.45   ปานกลาง 
         ตราสัญลักษณแสดง 
2. ความตองการดานการออกแบบและสรางตราสัญลักษณ  

2.1 ทานมีความตองการสรางตราสัญลักษณบนสินคา         -    -          47     94.00        2     4.00        1     2.00        -     -        3.61   0.22      มาก 
     ชุมชนของทานใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
2.2 ทานมีความตองการใหมีผูออกแบบตราสัญลักษณให     -    -          47     94.00        2     4.00        1      2.00        -     -        3.61  0.22      มาก 
2.3 ทานมีความตองการตราสัญลักษณท่ีแสดงถึง              -    -          48     96.00        1     2.00        1      2.00        -     -        3.63   0.21     มาก 

   เอกลักษณเฉพาะของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
3. ดานความรูความเขาใจในการออกแบบตราสัญลักษณ 

3.1 ทานมีความรูความเขาใจและเทคนิควิธีการออก          -    -            4       8.00        7    14.00       41    82.00        -     -       1.87   0.64     นอย 
   แบบตราสัญลักษณ  
4. ดานการตลาด 

4.1 ความตองการสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑ                  -    -           25     50.00      24    48.00        1      2.00        -     -      2.50  0.45  ปานกลาง 
4.2 ความตองการขอมูลเก่ียวกับการตลาดและ               -    -            20     40.00      20    40.00      10     20.00       -     -      2.54  0.41  ปานกลาง 

  การติดตอประสานงาน 
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ตอนท่ี 3 ปญหาและความตองการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
จากการสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน ตําบล

ศาลายา จังหวัดนครปฐม พบวา ขอมูลปญหาและความตองการตราบรรจุภัณฑ สําหรับสินคาชุมชน มี 
ตามระดับดังนี้ ปญหาในการจําหนายสินคาเพราะไมมีบรรจุภัณฑชวยสงเสริมการขาย รอยละ 2.15, 
(S.D=0.70) อยูในระดับปานกลาง  ความตองการสรางบรรจุภัณฑสําหรับปองกันสินคาเสียหายและสราง
ความโดดเดนใหกับตัวสินคา รอยละ 3.50 ,(S.D.= 0.27 ) อยูในระดับมาก  ความตองการใหมีผูออกแบบ
ตราบรรจุภัณฑให รอยละ 3.61 ,(S.D. = 0.22) อยูในระดับมาก  ความตองการตราบรรจุภัณฑท่ีแสดงถึง
เอกลักษณเฉพาะของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ รอยละ 3.63 ,(S.D. = 0.21 ) อยูในระดับมาก ความรูความ
เขาใจและเทคนิควิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ รอยละ 1.87,( S.D.= 0.64 ) การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีทําอยู
ใหมีคุณภาพดีข้ึน รอยละ 2.18, (S.D. =0.67)อยูในระดับปานกลาง  ความตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
ๆ ใหมีความหลากหลาย รอยละ 3.58 , (S.D.= 0.23) ดังตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 : ปญหาและความตองการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 

             ระดับของปญหา 
            ขอความ           มากท่ีสุด         มาก      ปานกลาง               นอย      นอยท่ีสุด         x       S.D.    การแปลความ 

              จํานวน รอยละ     จํานวน   รอยละ     จํานวน  รอยละ    จํานวน  รอยละ    จํานวน  รอยละ 

 
5. ดานขอมูลปญหาการไมมีบรรจุภัณฑสินคา  

5.1 ทานมีปญหาในการจําหนายสินคาเพราะไมมี              -     -    25     50.00      24   48.00        1      2.00       -     -        2.15   0.70     ปานกลาง 
         บรรจุภัณฑชวยสงเสรมิการขาย  
6. ความตองการดานการออกแบบและสรางบรรจุภัณฑ 

6.1 ทานมีความตองการสรางบรรจุภัณฑสําหรับปองกัน      -    -          40     80.00       8    16.00        2      4.00       -     -        3.50    0.27        มาก 
     สินคาเสียหายและสรางความโดดเดนใหกับตัวสินคา  
6.2 ทานมีความตองการใหมีผูออกแบบบรรจุภัณฑให         -    -          47     94.00       1      2.00        2      4.00        -     -        3.61   0.22       มาก 
6.3 ทานมีความตองการบรรจุภัณฑท่ีแสดงถึง                  -    -          48     96.00       1      2.00        1      2.00        -     -        3.63   0.21       มาก 

   เอกลักษณเฉพาะของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
7. ดานความรูความเขาใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ 

7.1 ทานมีความรูความเขาใจและเทคนิควิธีการออก          -    -            4       8.00        7    14.00       41    82.00        -     -       1.87    0.64      นอย 
   แบบบรรจุภัณฑ  
8. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 

8.1 การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีทําอยูใหมีคุณภาพดีข้ึน            -    -           18     36.00      17    34.00      15     30.00       -     -        2.18    0.67    ปานกลาง 
8.2 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ใหมีความหลากหลาย       -    -           46     92.00       3    22.00         1     20.00        -     -       3.58    0.23      มาก 
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ตอนท่ี 4 ขอมูลประเด็นท่ีตองการใหมีการวิจัยและพัฒนาสําหรับสินคาชุมชน 
จากการศึกษาปญหาและความตองการ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสินคาชุมชนคลอง

มหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมพบวา ผูประกอบการสวนใหญตองการการชวยเหลือจาก
หนวยงานทางภาครัฐในเรื่องการออกแบบและสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก มากท่ีสุดมีจํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือเรื่องความตองการ การออกแบบและสรางบรรจุภัณฑสําหรับสินคามี
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.00 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ใหมีความหลากหลาย มีจํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 10.00 การจัดใหมีการวิจัยและพัฒนาสินคาในกลุม มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.00 
และ กระบวนการของการตลาดกลยุทธการตลาด การจัดทําบัญชี มีความตองการนอยท่ีสุด จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี  4 : ขอมูลประเด็นท่ีตองการใหมีการวิจัยและพัฒนาสําหรับสินคาชุมชน 
 

รายการ                                           ระดับความตองการ        รอยละ 
 

1. การออกแบบและสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก                       30            60.00 
2. การออกแบบและสรางบรรจุภัณฑสําหรับสินคา                      10   20.00 
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑใหม ๆ ใหมีความหลากหลาย                   5                 10.00 
4. การจัดใหมีการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาในกลุม              3              6.00 
5. กระบวนการของการตลาดกลยุทธการตลาดการจัดทําบัญชี         2               4.00                 
 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน ตําบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยการใชแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะห ขอมูล มาทําการสรุปผล
การทดลองตามลําดับดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูล สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอมูล ปญหาและความตองการตราสัญลักษณสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ตอนท่ี 3 ขอมูล ปญหาและความตองการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ตอนท่ี 4 ขอมูล ขอมูลประเด็นท่ีตองการใหมีการวิจัยและพัฒนาสําหรับสินคาชุมชน 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

จากสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน ตําบลศาลายา 
จังหวัดนครปฐม พบวา ผูประกอบการและผลิตภัณฑชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 33 คน คิด
เปนรอยละ 82.30 และเปนเพศชาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 
41-50 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 24.00  และอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอย
ละ 24.00  รองลงมา อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และอายุระหวาง 51-60 
ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.00 มากกวา 61 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ประเภทของ
ผลิตภัณฑท่ีนิยมผลิตจะเปนประเภทอาหาร จํานวน 38 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 76.00 รองลงมาคือ 
ของใชของประดับหรือของตกแตง จํานวน 6 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 12.00  และ ผาเครื่องแตงกาย 
จํานวน 3 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 6.00  เครื่องดื่มจํานวน 2 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 4.00 สมุนไพร
ท่ีไมใชอาหาร จํานวน 1 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 2.00  กําลังการผลิตใน 1 ครั้ง มีกําลังการผลิตนอย
กวา 1,000 กิโลกรัม ตอชิ้น/กลอง/ถุง/ จํานวน 35 ผลิตภัณฑ สถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑสวนใหญจะ
เปนรานคาของตนเอง จํานวน 44 สถานท่ี คิดเปนรอยละ 88.00 รองลงมาคือรานคาชุมชน จํานวน 2 
สถานท่ี คิดเปนรอยละ 4.00 และเปนรานคาปลีก จํานวน 1 สถานท่ี คิดเปนรอยละ 2.00 มีตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 21 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาคือ 
10,001-30,000 บาท จํานวน 20 ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 40.00 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 
1,001-5,000 บาท จํานวน 22 คิดเปนรอยละ 24.00 รองลงมาคือ15,001-20,000 บาท จํานวน 19 คิด
เปนรอยละ38.00 และ 5,001-10,000 บาท จํานวน 9 คิดเปนรอยละ 18.00   
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ตอนท่ี 2 ปญหาและความตองการตราสัญลักษณสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
จากการสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณ สินคาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตําบล

ศาลายา จังหวัดนครปฐม พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีปญหาในเรื่องความตองการใหมีผูออกแบบ
ตราสัญลักษณสินคาชุมชนให อยูในระดับมาก เนื่องจากผูประกอบขาดความรูความเขาใจและเทคนิค
วิธีการออกแบบตราสัญลักษณทําใหประสบปญหาในเรื่องของการสรางและพัฒนาตราสัญลักษณสินคา
ชุมชนตามความตองการของชุมชน ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ในสวนความตองการสถานท่ีจําหนาย
สินคาชุมชน อยูในระดับปานกลาง ผูประกอบการสวนใหญสามารถดําเนินการผลิตสินคาและผลิตภัณฑ
ออกมาจําหนายใหกับผูบริโภคโดยประสบปญหาสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑ อยูในระดับเล็กนอยเทานั้น 
แตอยางไรก็ตามผูประกอบการยังตองการคําแนะนําจากเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเขามาชวย
ในการคําแนะนําแกผูประกอบการในเรื่องการออกแบบและสรางตราสัญลักษณโดยตรง  

 
ตอนท่ี 3 ปญหาและความตองการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 

จากการสํารวจปญหาและความตองการบรรจุภัณฑ สินคาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา 
จังหวัดนครปฐม พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีปญหาในเรื่องความตองการใหมีผูออกแบบบรรจุภัณฑ 
สินคาชุมชนให อยูในระดับมาก เนื่องจากผูประกอบขาดความรูความเขาใจและเทคนิควิธีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ ทําใหประสบปญหาในเรื่องของการสรางและพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาชุมชน และปญหาใน
การจําหนายสินคาเพราะไมมีบรรจุภัณฑชวยสงเสริมการขาย ในสวนความตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
ๆ ใหมีความหลากหลายอยูในระดับปานกลาง ผูประกอบการสวนใหญสามารถดําเนินการผลิตสินคาและ
ผลิตภัณฑออกมาจําหนายใหกับผูบริโภคโดยการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีทําอยูใหมีคุณภาพดีข้ึน อยูในระดับ
ปานกลาง แตอยางไรก็ตามผูประกอบการยังตองการคําแนะนําจากเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหเขามาชวยในการคําแนะนําแกผูประกอบการในเรื่องการออกแบบและสรางบรรจุภัณฑโดยตรง   
 
ตอนท่ี 4 ขอมูลประเด็นท่ีตองการใหมีการวิจัยและพัฒนาสําหรับสินคาชุมชน 

จากการศึกษาปญหาและความตองการ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสินคาชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมพบวา ผูประกอบการสวนใหญตองการการชวยเหลือจากหนวยงาน
ทางภาครัฐในเรื่องการออกแบบและสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก มากท่ีสุดมีจํานวน 30 คน คิดเปนรอย
ละ 60.00 รองลงมาคือเรื่องความตองการ การออกแบบและสรางบรรจุภัณฑสําหรับสินคามีจํานวน 10 
คน คิดเปนรอยละ 20.00 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ใหมีความหลากหลาย มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 10.00 การจัดใหมีการวิจัยและพัฒนาสินคาในกลุม มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และ 
กระบวนการของการตลาดกลยุทธการตลาด การจัดทําบัญชี มีความตองการนอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน คลองมหา
สวัสดิ์ ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐมทําใหทราบวา 

1.ผูประกอบการสวนใหญตองการการชวยเหลือจากหนวยงานตางๆในเรื่องการออกแบบสราง
ตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑสําหรับสินคาชุมชนใหเปนท่ีรูจักมากท่ีสุด 

2.ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาตอไปในเรื่องของการทําบรรจุภัณฑสินคาชุมชน (OTOP) ของ 
แตละ สินคาท่ีมีปญหา 

3.จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถตอเชื่อมไปสูงานวิจัยตางๆไดอีกมากมาย 
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แบบสอบถาม 

 
สํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ  

สินคาชุมชน ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม  
 
ตอนท่ี 1 ขอมลู เบื้องตน 
 
1. ชื่อประธานกลุม (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...................................... 
2. อาย.ุ............................ป 
3. ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี.......................หมูบาน...................................ถนน.............................................. 
ตําบล.........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพทมือถือ..................................................... E-mail ............................................................... 
4. ชื่อกลุม OTOP / กลุมวิสาหกิจชุมชน.............................................................................................. 
5. ผลิตภัณฑของกลุม ไดแก 1. .......................................... 2......................................................... 
3. ................................................. 4. ............................................. 5............................................... 
6. ผลิตภัณฑไดรับการคัดสรรในป 2549 อยูในระดับ ......................................ดาว 
7. ประเภทของผลิตภัณฑ 

☐ อาหาร      ☐ ผา เครื่องแตงกาย 

☐ เครื่องดื่ม     ☐ ของใช/ของประดับ/ของตกแตง 

☐ สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
8. กําลังการผลิต (ชิ้น/กลอง/ถุง/ปริมาณน้ําหนัก : เดือน) ........................................กิโลกรัม 
9. สถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑ OTOP 

☐ รานคาของตนเอง     ☐ หาบเร แผงลอย 

☐ รานคาชุมชน     ☐ รานอาหารท่ัว ไป 

☐ หางสรรพสินคา     ☐ จุดขายของฝากประจังหวัด 

☐ รานคาปลีก      ☐ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
10. ตนทุนเฉลี่ยตอเดือน.............................................บาท 
11. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (หลงัหักคาใชจาย)....................................บาท 
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ตอนท่ี 2 แสดงขอมูลปญหาและความตองการตราสัญลักษณ สําหรับสินคาชุมชน 

โปรดทําเครื่องหมาย ✓ในระดับการประเมินท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดในแตละขอ 

 
 
 
 

ปญหาและความตองการการ 
ฝกอบรม 

ระดับของปญหา ระดับความตองการ 
มาก ปานกลาง นอย มาก ปานกลาง นอย 

1. ดานขอมูลปญหาการไมมีตรา
สัญลักษณสินคา 
     1.1 ทานมีปญหาในการ
จําหนายสินคาเพราะไมมีตรา
สัญลักษณแสดง 

      

2. ความตองการดานการ
ออกแบบและสรางตราสัญลักษณ 
    2.1 ทานมีความตองการสราง
ตราสัญลักษณบนสินคาชุมชน
ของทานใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
    2.2 ทานมีความตองการใหมี
ผูออกแบบตราสัญลักษณให 
    2.3 ทานมีความตองการตรา
สัญลักษณท่ีแสดงถึงเอกลักษณ 
เฉพาะของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 

      

3. ดานความรูความเขาใจในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ 
    3.1 ทานมีความรูความเขาใจ
และเทคนิควิธีการออกแบบตรา
สัญลักษณ 

      

4. ดานการตลาด 
   4.1 ความตองการสถานท่ี
จําหนายผลิตภัณฑ 
   4.2 ความตองการขอมูล
เก่ียวกับการตลาดและการติดตอ
ประสานงาน 
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ตอนท่ี 3 ปญหาและความตองการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑสินคาชุมชน 

โปรดทําเครื่องหมาย ✓ในระดับการประเมินท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดในแตละขอ 

 
 
 

ปญหาและความตองการการ 
ฝกอบรม 

ระดับของปญหา ระดับความตองการ 
มาก ปานกลาง นอย มาก ปานกลาง นอย 

5. ดานขอมูลปญหาการไมมี
บรรจุภัณฑสินคา  
     5.1 ทานมีปญหาในการ
จําหนายสินคาเพราะไมมีบรรจุ
ภัณฑชวยสงเสริมการขาย 

      

6. ความตองการดานการ
ออกแบบและสรางบรรจุภัณฑ         
    6.1 ทานมีความตองการ
สรางบรรจุภัณฑสําหรับปองกัน
สินคาเสียหายและสรางความ
โดดเดนใหกับตัวสินคา 
    6.2 ทานมีความตองการใหมี
ผูออกแบบบรรจุภัณฑให 
    6.3 ทานมีความตองการ
บรรจุภัณฑท่ีแสดงถึงเอกลักษณ
เฉพาะของชุมชนคลองมหา
สวัสดิ ์

      

7. ดานความรูความเขาใจในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ 
    7.1 ทานมีความรูความเขาใจ
และเทคนิควิธีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

      

8. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ      
    8.1 การพัฒนาผลิตภัณฑท่ี
ทําอยูใหมีคุณภาพดีข้ึน 
    8.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม ๆ ใหมีความหลากหลาย             
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ตอนท่ี 4 ขอมูลประเด็นท่ีตองการใหมีการวิจัยและพัฒนาสําหรับสินคาชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ความตองการท่ีทานตองการมากและเรงดวน (ใหจัดลําดับความตองการ 3 อันดับ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 



 
 
ภาพขอมูลการลงพ้ืนท่ีสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน 

คลองมหาสวัสดิ์  ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ลงพ้ืนท่ีสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน 
ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 9 ลงพ้ืนท่ีสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน 
ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 10 ลงพ้ืนท่ีสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน 
ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 

 

 
ภาพท่ี 11 ลงพ้ืนท่ีสํารวจปญหาและความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ สินคาชุมชน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 12 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 
ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 

 

 
ภาพท่ี 13 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 14 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 
ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 

 

 
ภาพท่ี 15 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 16 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 

 
ภาพท่ี 17 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 18 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 

 
ภาพท่ี 19 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 20 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 

 
ภาพท่ี 21 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 22 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 23 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 24 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 

 
ภาพท่ี 25 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 26 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 
 
 

 
ภาพท่ี 27 กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 28 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 

 
ภาพท่ี 28 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 29 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 

 
ภาพท่ี 30 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ภาพท่ี 31 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
 

 
ภาพท่ี 32 สินคาชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : ผูวิจัย 12 กรกฏาคม 2559 
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ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

 
1. ช่ือ สกุล นายชัชวาลย อินทุสมิต 
 
2. ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 
3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได  
        คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

 Manmoon573@gmail.com 
 

4. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม, 

พ.ศ. 2552 
ปริญญาโท  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา, พ.ศ. 

2546 
ปริญญาตรี  บูรพา  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม, พ.ศ.2543 
 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ   
การออกแบบสิ่งพิมพ และสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 
 

6. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย  
- 
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