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 จากการที่กลุมชาวบานบานขัวแคร ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงรายกอต้ังกลุมกระดาษทํา

มือบานขัวแครโดยนําฟางขาวไปผลิตเปนกระดาษและผลิตภัณฑตางๆ เพื่อลดปญหาจากการเผา 

ทําลายและสรางรายไดเสริมแตปญหา คือ ยังไมเปนที่รูจักมากนักแมจะกอต้ังกลุมมานาน ทําให

ชาวบานกลับไปมีพฤติกรรมการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเหมือนเดิม 

 ดังนั้น วัตถุประสงคในการศึกษานนี้เพื่อใหเปนแนวทางในการวางแผนการผลิตสื่อ

เพื ่อส่ือสารทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร รวมไปถึง

ผลิตภัณฑในลักษณะที่ใกลเคียงกัน   

 ในสวนขอมูลข้ันปฐมภูมิศึกษาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูกอต้ังกลุม เพื่อ

วิเคราะหสถานการณของกลุมสําหรับขอมูลทุติยภูมิศึกษาจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย รวมถึง

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และสัมภาษณเจาของแบรนดผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร

และผลิตภัณฑประเภท Eco design แลวนํามาวิเคราะหเชิงพรรณา  

 ผลการศึกษาพบวา ปญหาของกลุม คือ ขาดความรูเกี่ยวกับการสรางแบรนดและการ 

ผลิตส่ือเพื่อส่ือสารการตลาด ทั้งนี้เร่ิมจากการวิเคราะหแบรนดดวยวิธีการ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง, 

จุดออน, โอกาส และอุปสรรรค แลวจึงใชวิธีการสรางแบรนด 4 มิติ ซึ่งมี 4 ข้ันตอน ไดแก การคนพบ

ความจริง 4 มิติ, การหาแบรนดไอเดีย, การกระจายขาวสารไปสูลูกคาเปาหมาย และการวัดผล

ของสารที่ส่ือถึงแบรนดในใจลูกคา สวนแนวทางการออกแบบสื่อเพื่อส่ือสารทางการตลาดนั้น

พบวาส่ือที่เหมาะสม ไดแก ส่ือปายโฆษณาประชาสัมพันธหนารานและส่ือออนไลน ทั้งนี้จะตอง

วางแผนการใชส่ือใหครอบคลุมในทุกๆ กิจกรรมและมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 
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 This thesis aimed to study marketing communications media design guideline for 

paper products from agricultural residues in issues ; the common natures of paper products 

from agricultural residues business operation at Kuakrae handmad-paper group, the influential 

factors over branding and marketing communication media design guideline.  

 In this study, the primary data was obtained from the in-depth interviews of the 

founder of Kuakrae handmade-paper group regarding the common natures of business.  

 With regard to the secondary data was obtained from interviews owners of 

agricultural residues business, Eco designer and also experts of marketing media designer, the 

various researches including related theories were searched and the descriptive analysis was 

made to form a proposal and conclusion to design a guideline of marketing communications 

media for paper products from agricultural residues properly.  

Conclusion  

 1. Analysis the business by SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Treats) and Branding by 4D-Branding Process includes (1) Discovery (2) 

Disruption (3) Disparity  (4) Determine  

 2. Outdoor media is a form of mass media (includes billboards, banners 

and leaflet) is the most prominent, the second is online media which must be planned and 

monitored regularly.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีจาความอนุเคราะหคําชี้แจง และใหคําปรึกษาจาก 

คณาจารยภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป ขอขอบคุณอาจารยกัญชลิกา กัมปนานนท อาจารย

รองศาสตราจารยชัยนันท ชะอุมงาม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน 

อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยธนาทร เจียรกุล ประธานท่ีปรึกษาหลักสูตรปริญญาโท 

 ขอขอบคุณคุณดวงงา เมืองไหว (ประธานกลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร อ.เมือง จ.

เชียงราย) คุณจินนาลักษณ ชุมมงคล (ผูกอต้ังโรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ) คุณปรียากร 

พวงมาลัย (เจาของธุรกิจกระดาษสา บริษัท ชาวี คราฟท จํากัด) คุณสเริงรงค วงษสวรรค (เจาของ

ธุรกิจกระดาษจากตนกลวย Re-Leaf และ RUBBER KILLER) คุณพิพัฒน อภิรักษธนากร 

(เจาของราน ECO Shop) และคุณฉัตรพร นิลธรรมชาติ (เจาของแบรนด RE+PAIR) ที่สละเวลาให

สัมภาษณพรอมกับคําแนะนําอันเปนกรณีศึกษาที่ชวยเติมเต็มงานวิจัย ชิ้นนี้ใหสมบูรณข้ึน 

ตลอดจนขอขอบคุณคุณพรศักด์ิ สุคงคารัตนกุล (ผูผลิตสื่อเพื่อการพัฒนา จ.เชียงราย) คุณฐิตชนก 

ศาลิคุปต (คร ีเอทีฟไดเร็คเตอร  บริษัท ครีเอท ีฟมังกี้ จําก ัด จ .เ ชียงใหม) คุณธงไทย โลห ิตคุปต 

(ซีเนียรกราฟฟคดีไซนเนอร  บริษัท อินสไพร  จํากัด) คุณจิตวัฒน ชมจ ันทร (อารตไดเร็คเตอรของ 

88DB.COM) คุณธํารงรัตน บุญประยูร (ชางภาพโฆษณา) คุณภัคนันท ธิยะใจ (ผูจัดการ ฝายดิ

จิตัลโปรดักชัน บริษัทรักลูกกรุป จํากัด) คุณณัฐพล ใยไพโรจน (เจาหนาที่ฝายการตลาด 

มหาวิทยาลัยรังสิต) สําหรับการประเมินผลงานการ ออกแบบและใหคําปรึกษา ความคิดเห ็น 

และคําแนะนําอันเปนประโยชนตองานวิจัยชิ้นนี้ 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป รุนที่ 13 ที่

ดูแลซ่ึงกันและกัน พรอมทั้งใหกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําปรึกษาที่ดีเสมอมา 

 และความสําเร็จในวันนี้ จะเกิดข้ึนไมไดถาหากขาดแรงผลักดันของครอบครัว ไชยชมภู 

ขอบคุณคุณพอคุณแม และนองชายที่เปนกําลังใจและสนับสนุนเปนอยางดีเร่ือยมา จนทําให

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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