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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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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากปญหาฝุนและหมอกควันทางจังหวัดภาคเหนือที่สรางมลภาวะทางอากาศตลอด 

จนสุขภาวะทางการหายใจที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะตอนบนของไทย เชน 

จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําพูน เปนตน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเผาทําลายวัสดุเหลือใช 

ทางการเกษตรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ไดแก ฟางขาว ซังขาวโพด ตนหญา แมจะมีการรณรงค 

ตักเตือน คาดโทษ และใชกฎหมายอยางเครงครัดก็ตาม แตเกษตรกรก็ยังคงลักลอบเผาทําลาย 

อยางอยางเดิมเหตุเพราะไมมีวิธีการที่จะกําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรไดโดยงาย ประกอบกับ 

ประเทศไทยมีพื้นที่ทําการเกษตร 131 ลานไร จึงมีเศษเหลือของวัสดุทางการเกษตรกวา 35 ลาน

ตันตอป เปนเศษวัสดุเหลือทิ้งเฉลี่ยไรละเกือบ 300 กิโลกรัม  

 โดยในป 2555 วันที่ 8-12 มีนาคม วัดคา PM10 (ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก) ในพืน้ที่

อ.เมือง จ.เชียงรายได 290.3 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และ อ.แมสายวัดได 437.6 ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร จากขอมูลทางสถิติพบวาคา PM10 จะมีมากข้ึนทุกป สาเหตุสําคัญมาจากการ

เผาทําลายฟางขาวและตอซังของเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว เฉพาะในจ.เชียงรายเม่ือส้ินสุดการทํานา

จะมีเศษวัสดุทางการเกษตรจํานวนถึง 1.5 แสนไรตอปที่ถูกเผาทิ้งกอนเริ่มตนฤดูกาลทํานาตอไป

เปนวัฏจักร  

 การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษากลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร หมูที่ 1 ต.บานดู อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซึ่งกอต้ังกลุมโดยความสนใจในการทํากระดาษสาของคุณดวงงา เมืองไหว ในปพ.ศ. 

2522 เพื่อชวยแกปญหาการเผาทําลายเศษวัสดุทางการเกษตร โดยนํามาผลิตเปนกระดาษจาก 

ฟางขาวและผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ จากนั้นเมื่อมีโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑเขามาในป 

พ.ศ.2545 จึงมีการรวมกลุมคนในชุมชนเพื่อสรางอาชีพ มีสมาชิกจัดตั้งประมาณ 15-20 คน โดย 

จะผลัดเปลี่ยนกันมาผลิตกระดาษในขั้นตอนตางๆ ในชวงแรกภาครัฐจะสนับสนุนในการหา

แหลงเงินทุนสําหรับกูยืมเพื่อมาเปนเงินหมุนเวียนและซื้อเครื่องมือตางๆ ไวใชภายในกลุม 

ตลอดจนชวยหาตลาดและประชาสัมพันธสินคาในเวบไซต www.thaitombon.com รวมถึงพาไป

ออกรานในงานของจ.เชียงรายและจังหวัดใกลเคียง แตเมื่อโครงการยุติลงความชวยเหลือตางๆ ก็
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ลดลง ทางกลุมจึงตองพยายามหาตลาดและดําเนินการดวยตนเองทั้งหมด ทําใหมีรายไดลดลง 

สมาชิกจึงทยอยลาออกจากกลุม และกลับไปมีพฤติกรรมการเผาทําลายเศษวัสดุทางการเกษตร

แบบเดิม 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะหาแนวทางการออกแบบส่ือเพื่อส่ือสารทางการ 

ตลาดใหผลิตภัณฑ ทําใหเกษตรกรเห็นประโยชนและมูลคาที่เพิ่มข้ึนของเศษวัสดุทางการเกษตร 

และหวังอยางยิ่งวาจะสามารถแกปญหาการเผาทําลายเศษวัสดุทางการเกษตรไดในอนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อหาแนวทางการออกแบบส่ือเพื่อส่ือสารทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ

จากเศษวัสดุทางการเกษตร 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา และการออกแบบส่ือนิเทศศิลปเพื่อส่ือสารทางการ 

ตลาด สําหรับผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑประเภท Eco design 

ซึ่งผลิตโดยกลุมผูผลิตรายเล็กในชุมชนทองถิ่น 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การออกแบบส่ือเพื่อการส่ือสารการตลาดมีผลตอการสรางทัศนคติที่ดี และกระตุนให

เกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร คือ ฟางขาว กลุม 

กระดาษทํามือบานขัวแคร ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย เทานั้น 

  2. การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาแนวทางการออกแบบส่ือนิเทศศิลป เพื่อส่ือสารทางการตลาด

เทานั้น 

 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คนที่ใชหรือเคยใชผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุ

ทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design ที่อาศัยในประเทศไทยซ่ึงไมทราบ

จํานวนประชากรที่แนนอน 
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กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คนที่ใชหรือเคยใชผลิตภัณฑกระดาษจากเศษ

วัสดุทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design ที่อาศัยในประเทศไทย ใชสูตรการ

คํานวณหาขนาดตัวอยางในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (บุญชม ศรีสะอาด, 2538: 

185-186) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมใหเกิด 5% หรือ 0.05 จาก

สูตรผูจิจัยจะไดกลุมตัวอยาง 385 ตัวอยาง และเพิ่มจํานวน 15 ตัวอยาง ดังนั้น ขนาดของตัวอยาง

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้เทากับ 400 ตัวอยาง 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ แบงไดดังนี้ 

  1.1 ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

  1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร 

  1.3 แนวคิดและทฤษฎีการสรางตราสินคา 

  1.4 ส่ือที่ใชในการสื่อสารกับผูบริโภค  

 2. ตัวแปรตาม  

  2.1 แนวทางการออกแบบส่ือเพื่อส่ือสารทางการตลาด 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ส่ือเพื่อสื่อสารทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือที่ผูผลิตใชในการส่ือสารกับ

ผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย โดยมีจุดประสงคเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ และจูงใจเพื่อให

นําไปสูพฤติกรรมการซื้อสินคา 

 2. เศษวัสดุทางการเกษตร หมายถึง เศษฟางขาว และตนหญาที่เหลือทิ้งในฤดูกาล

เก็บเกี่ยวของเกษตรกร  

 3. ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร หมายถึง กระดาษที่ผลิตข้ึนโดย

กระบวนการใชเสนใยจากเศษฟางขาวและตนหญา ทั้งนี้จะหมายรวมถึง ผลิตภัณฑที่ไดนํา

กระดาษดังกลาวนี้ไปแปรรูปดวย เชน กลองกระดาษ สมุด ดอกไมที่ทําจากกระดาษฟางขาว 

เปนตน 

 4. ผูบริโภค หมายถึง คนที่ใชหรือเคยใชผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร
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ที่อาศัย ในประเทศไทย  

 5. แบรนด หมายถึง ชื่อ คํา สัญลักษณ การออกแบบหรือสวนประสมของสิ่งดังกลาว

เพื่อระบุ ถึงสินคาและบริการของผูขาย ตลอดจนหมายถึงคุณสมบัติ จุดเดน ลักษณะ แนวคิด

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ และจะชวยกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในความคิดของลูกคา 

 6. ตําแหนงของตราสินคา หมายถึง การกําหนดคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑวามี

ความพิเศษในการแขงขันอยางไร ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะคุณลักษณะของผลิตภัณฑ คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑที่สัมผัสได และสัมผัสไมได ตลอดจนการใชงานของผลิตภัณฑ 

 7. บุคลิกภาพตราสินคา หมายถึง รูปรางลักษณะทางกายภาพเฉพาะอยางของ

ผลิตภัณฑที่กําหนดข้ึน ซึ่งบุคลิกภาพตราสินคาเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการสรางความ

แตกตาง ดังนั้นการกําหนดบุคลิกภาพใหกับสินคามีความสัมพันธกับบุคลิกของกลุมเปาหมายทั้ง

ในดานกายภาพและดานจิตวิทยา ไดแก อายุ อาชีพ รายได เพศ สถานะทางสังคม สถานะ

ครอบครัวลักษณะนิสัย พฤติกรรม ทัศนคติตอส่ิงตางๆ เปนตน 

 8. อัตลักษณของสินคา หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสินคาผลิตภัณฑบริการที่มี

ความเฉพาะตัว มีความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาและบริการที่มีรูปแบบคลายกันหรือ

เหมือนๆ กัน 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 ในการศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเพื่อส่ือสารทางการตลาด สําหรับผลิตภัณฑ 

กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรนั้น ตองอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เปนแนวทางใน

การดําเนินงานวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. วิเคราะหสถานการณภาพรวมของผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร

ในปจจุบัน และศึกษาจากกรณีศึกษากลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 

ในหัวขอ ดังตอไปนี้  

  1.1 ปญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 

  1.2 ขอมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณกลุมผูผลิตที่เปนกรณีทําการศึกษา: 

กลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร อ.เมือง จ.เชียงราย 

  1.3 กรรมวิธีการผลิตกระดาษ 

  1.4 คุณสมบัติของกระดาษ 

  1.5 ผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ 
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  1.6 ศักยภาพเชิงพาณิชย  

 2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีการสรางแบรนด  

  2.1 ความหมายของแบรนด  

  2.2 การสรางแบรนด 

  2.3 การวิเคราะหแบรนด 

 3. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบสื่อเพื่อส่ือสารทางการตลาด 

  3.1 ความหมายของการส่ือสาร 

  3.2 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

  3.3 เคร่ืองมือของการสื่อสารทางการตลาด 

  3.4 การวางแผนการใชส่ือ 

  3.5 กรณีศึกษาการสรางแบรนดและการเลือกใชส่ือในการส่ือสารทางการตลาด

จากนักออกแบบและเจาของกิจการประเภท Eco Design 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 1. วิเคราะหสถานการณภาพรวมของผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

  ในปจจุบันและศึกษาจากกรณีศึกษากลุมกระดาษทํามอืบานขัวแคร ตําบลบานคู  

  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในหัวขอดังตอไปนี้ 

  1.1 ปญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 

  1.2 ขอมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ กลุมผูผลิตที่เปนกรณีทาํการศึกษา:  

   กลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย 

  1.3 กรรมวิธีการผลิตกระดาษ 

  1.4 คุณสมบัติของกระดาษ 

  1.5 ผลประโยชนทีไ่ดรับจากผลิตภัณฑ 

  1.6 ศักยภาพเชิงพาณิชย 

 2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีการสรางแบรนด 

  2.1 ความหมายของแบรนด 

  2.2 การสรางแบรนด 

  2.3 การวิเคราะหแบรนด 

 3. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบส่ือเพื่อส่ือสารทางการตลาด 

  3.1 ความหมายของการส่ือสาร 

  3.2 การสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพ 

  3.3 เคร่ืองมือของการส่ือสารทางการตลาด 

  3.4 การวางแผนการใชส่ือ 

  3.5 กรณีศึกษาการสรางแบรนดและการเลือกใชส่ือในการสือ่สารทางการตลาดจาก  

   นักออกแบบและเจาของกิจการประเภท Eco Design 

1. ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตร 

3. แนวคิดและทฤษฎีการสรางตราสินคา 

4. ส่ือที่ใชในการสื่อสารกับผูบริโภค 

แนวทางการออกแบบส่ือ 

เพื่อส่ือสารทางการตลาด 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถจําแนกได 

เปน 3 กลุม ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 
  1. ปญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 

  2. ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมที่เปนกรณีศึกษา: กลุมกระดาษทํามือ  

บานขัวแคร อ.เมือง จ.เชียงราย 

  3. กรรมวิธีการผลิตกระดาษ  

  4. คุณสมบัติของกระดาษ 

  5. ผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ 

  6. ศักยภาพเชิงพาณิชย  
 ตอนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีการสรางแบรนด 
  1. ความหมายของแบรนด  

  2. การสรางแบรนด 

  3. การวิเคราะหแบรนด 
 ตอนท่ี 3 แนวทางการออกแบบสื่อเพื่อสื่อสารทางการตลาด สําหรับผลิตภัณฑ
กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 
  1. ความหมายของการส่ือสาร 

  2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

  3. เคร่ืองมือของการสื่อสารการตลาด 

  4. การวางแผนการใชส่ือ 

  5. กรณีศึกษาการสรางแบรนดและการเลือกใชส่ือในการส่ือสารทางการ 

ตลาดจากนักออกแบบและเจาของกิจการประเภท Eco Design 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 1 ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 
 ปญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา 

แมฮองสอน แพร และนาน ประสบปญหาหมอกควันอันเนื่องมาจากการเผาในที่โลงมาโดยตลอด 

เห็นไดจากรายงานปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 ไมครอน หรือพีเอ็ม 10 

(PM10) ที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งมีคาสูงกวามาตรฐานคุณภาพ

อากาศของประเทศไทยที่กําหนดคาเฉลี่ยในชวงเวลา 24 ชั่วโมงไวที่ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศก

เมตรไปกวา 3 เทา และนับต้ังแต พ.ศ.2550-2554 พบคาสูงสุดเกิดข้ึนเปนประจําระหวางอาทิตยที่ 

2-3 ของเดือนมีนาคม  

 โดยสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมไดรายงานวาฝุนควันหรือฝุน 

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนที่เกิดจากการเผาไหมนี้สงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจและอาการ

ทางตา นอกจากนี้ยังทําใหเกิดโรคหัวใจ เกิดการอักเสบในหลอดเลือดและปอด เชน การอักเสบ

ของถุงลมปอด และบางรายที่อักเสบมากอาจทําใหหายใจลําบากจนเขาข้ันภาวะวิกฤตได  

 ในรายงานการศึกษาเร่ืองการเผาในที่โลงของรศ.ดร.ทวีวงศ ศรีบุรี ผูอํานวยการ 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระบุวาหากมีการเผาฟางขาวปละคร้ังทั่ว 

ประเทศ ในพื้นที่ 60 ลานไร จะปลดปลอยกาซคารบอน 27 ลานกิโลกรัมคารบอน กาซไนโตรเจน 

462 ลานกิโลกรัม ไนโตรเจน ฝุนละออง 100-700 ลานกิโลกรัม เกิดสภาวะเรือนกระจก ซึ่งเปน 

สาเหตุของภาวะโลกรอนที่ทําใหเกิดภาวะฝนแลงและฝนทิ้งชวงมากขึ้น แตถาลดการเผาไรนาได 

จะชวยลดมลพิษทางอากาศไดถึง 438.38 ลานกิโลกรัม คิดเปนกาซเรือนกระจก 436.51 ลาน 

กิโลกรัม และฝุนขนาดเล็กที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 1.87 ลานกิโลกรัม  

 ที่ผานมาการแกปญหาหมอกควันในภาคเหนือ ไดมุงเนนไปที่มาตรการแกปญหา 

เฉพาะหนาดวยการทําฝนเทียม การฉีดน้ําชะลางหมอกควัน การต้ังศูนยปฏิบัติการเฝาระวัง 

ตลอดจนการรณรงค แตก็ยังไมเพียงพอทั้งยังเปนโครงการที่ใชงบประมาณสูง เปนคาใชจายใน 

การแกปญหาซํ้าซากเปนประจําทุกป 

 แนวทางหน่ึงที่นาสนใจก็คือ การสรางแรงจูงใจในการนําเศษวัสดุทางการเกษตรมา 

เปนวัตถุดิบแปรรูปเปนผลิตภัณฑและงานหัตถกรรมที่สรางรายไดเสริมใหแกเกษตรกรในชวง 

หนาแลงหรือชวงที่วางเวนจากการเกษตร เพราะนอกจากจะลดปญหาการเผาทําลายแลวยังเปน 

การสรางมูลคาใหกับเศษวัสดุทางการเกษตร เปล่ียนขยะใหเปนรายได ซึ่งเปนการแกปญหาการ 

เผาเศษวัสดุทางการเกษตรที่ไดประโยชน 2 ทาง นําไปสูการแกปญหาหมอกควันไดอยางยั่งยืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมที่เปนกรณีทําการศึกษา : กลุมกระดาษทํามือ
บานขัวแคร อ.เมือง จ.เชียงราย (สัมภาษณเม่ือวันที่ 5 ก.พ. 2556 ณ ที่ทําการกลุมกระดาษทํา

มือบานขัวแคร อ.เมือง จ.เชียงราย) 

 คุณดวงงา เมืองไหว เร่ิมทํากระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อหารายไดพิเศษ 

โดยใชภูมิปญญาด้ังเดิมที่ไดศึกษาวิธีการมาประยุกตใชกับเศษฟางขาวที่มีมากในชุมชน โดยป 

พ.ศ.2522 เร่ิมทํากระดาษอยางจริงจังต้ังนั้นมา ตอมาในปพ.ศ.2545 หนวยงานพัฒนาชุมชนไดให 

การสนับสนุนใหจัดต้ังเปนกลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร โดยผลักดันใหเกิดเปนกลุมอาชีพแกคน

ในชุมชน และไดพัฒนารูปแบบจากเดิมที่ขายเปนแผนกระดาษเร่ือยมาจนเปนผลิตภัณฑที่ 

หลากหลาย เชน กรอบรูป ถุงใสของ บัตรอวยพร โดยสินคาขายดีจะเปนกลองใสของรูปรางและ 

ขนาดตาง ๆ นอกจากนี้ลูกคามีคําส่ังซื้อตามความตองการ เชน เมนูอาหาร แฟมใสเอกสาร ของ

ชาํรวย เปนตน ซึ่งมีการพัฒนาแบบและเพิ่มผลิตภัณฑใหมากข้ึนทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 คุณดวงงา เมืองไหว ประธานกลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

 กําลังการผลิตกระดาษแผนทําไดประมาณ 200 แผนตอวันในกรณีที่มีแดดจัด ซึ่งจะ 

เปนการทําเก็บไวใชในชวงฤดูรอน และบางวันในฤดูหนาวเพราะอากาศจะแหงและมีแสงแดดชวย 

ใหกระดาษแหงได ถาเปนหนาฝนจะไมสามารถทําไดเลย เพราะอากาศช้ืนมากและที่ไมมีเคร่ืองอบ

กระดาษ อีกทั้งตองใชความละเอียดและประณีต ทําใหผลิตไดจํานวนไมมากในแตละวัน 
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ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑตาง ๆ ของกลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

 การทําตลาดและการสรางแบรนดยังไมไดรับการสนับสนุนและสงเสริม เพื่อใหสินค มี

ความเปนเอกลักษณและแตกตางจากสินคากระดาษทํามือทั่ว ๆ ไป ยังไมมีการตั้งช่ือแบรนด หรือ

ชื่อผลิตภัณฑ ไมมีตราสินคาและการออกแบบหีบหอ จะมีก็เพียงแตนามบัตรที่มีขอมูลที่อยูและ

หมายเลขโทรศัพทเทานั้น 

 

 

 

ภาพที่ 4 ส่ือเพื่อสงเสริมทางการตลาดที่มีอยูของกลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร อ.เมือง จ.เชยีงราย 

ซึ่งไมเปนไปในทางเดียวกัน 
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 การจําหนายผลิตภัณฑที่ทําจากกระดาษจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนี้สราง

รายไดประมาณ 100,000 บาทตอป โดยจะขายไดทั้งปจากคําสั่งซื้อของลูกคาประจําที่ใหทํา

กลองกระดาษ และชวงที่ขายสินคาประเภทของที่ระลึกไดดีก็คือชวงฤดูหนาว เชน ชวงเทศกาล

ลอยกระทง วันคริสตมาส เทศกาลปใหม และตอเนื่องมาถึงงานแตงงาน ราคาขายตอช้ินมีต้ังแต 

10 บาทไปจนถึงราคา 120 บาท ข้ึนอยูกับขนาดและความยากงายของช้ินงาน โดยจะมีคนมารับ

ไปขายแลวบวกกําไรอีกทอดหนึ่ง ขายบริเวณที่มีนักทองเที่ยวคับค่ัง เชน ถนนคนเดิน วัดรองขุน 

และรานคาแนวธรรมชาติ เชน รานธรรมชาติ (รานขายอาหารชีวจิตและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ) 

เปนตน ซึ่งเปนชองทางที่สรางรายไดใหเพิ่มมากข้ึน  

 ลูกคาสวนใหญจะมีอายุประมาณ 30 ปข้ึนไป เปนคนพื้นที่เขตจ.เชียงรายประมาณ 

70% และลูกคาตางจังหวัดประมาณ 30% และไมวาจะเปนลูกคาหรือพอคาที่มาซื้อเพื่อไป 

จําหนายอีกทอดก็จะตองมาที่บานคุณดวงงาเพียงวิธีเดียว ไมมีชองทางการจัดจําหนายอ่ืน  

 สวนการประชาสัมพันธนั้นจะอาศัยเพียงนามบัตรและปายบอกทางไปบานของคุณ

ดวงงาที่ติดไวหนาหมูบานเทานั้น ซึ่งแตกอนเคยไดรับการสนับสนุนและประชาสัมพันธจากทาง

ภาครัฐ เชน การจัดงานแสดงสินคาชุมชน เวบไซต www.thaitumbon.com ซึ่งมีลูกคาจํานวนมาก

ที่คนหาขอมูลเจอแลวติดตอกลับมาส่ังซ้ือและส่ังทําผลิตภัณฑ แตปจจุบันเวบไซตนี้ขาดการดูแล

และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยทําใหเขาถึงขอมูลไดยาก ดังนั้นชองทางการตลาดที่ตองการตอนนี้ 

คือ การสรางเวบไซต หรือการทําตลาดออนไลน เพื่อใหเขาถึงคนจํานวนมาก ไมเฉพาะแตใน

จังหวัดเชียงรายเทานั้น และใชคาใชจายไมที่สูงมากนัก 

 ในทัศนะของคุณดวงงานํามาแจกแจงเพื่อหา SWOT ของผลิตภัณฑกระดาษจากเศษ

วัสดุทางการเกษตรที่กลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร ไดดังนี้  
 1. จุดแข็ง (Strengths)  
  1.1 มคีวามชํานาญ เนื่องจากทํามานานกวา 20 ป 

  1.2 วัตถุดิบเปนเศษวัสดุทางการเกษตร คือ ฟางขาว และเศษหญา สามารถหาได

ในชุมชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกลเคียงในฤดูเก็บเกี่ยว รวมทั้งเศษไมที่ใชเปนเช้ือเพลิงใน

การตมเยื่อกระดาษดวย 

  1.3 มีแรงงานในพื้นที่ที่มีฝมือ และคาแรงถูก 

  1.4 กระดาษที่ผลิตจากเศษวัสดุทางการเกษตรไดชวยลดปญหาการเผาทิ้งจนเกิด

ปญหามลพิษจากหมอกควันซึ่งชวยลดมลภาวะอีกทางหนึ่ง 

  1.5 ผูนํากลุมมีความพรอมที่จะเรียนรู ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมศักยภาพของ
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ตนเอง พรอมทั้งยังแสวงหาหนทางท่ีจะพัฒนากลุม เชน การทดลองใชวัสดุตาง ๆ การทดลองทํา

สินคาแบบใหม เปนตน 
 2. จุดดอย (Weaknesses) 
  2.1 ผูนํากลุมยังขาดความรูเร่ืองความเขาใจการสรางแบรนด การทําใหสินคาเปน

ที่ตองการของตลาดในปจจุบัน และการทําส่ือเพื่อส่ือสารทางการตลาด 

  2.2 การออกแบบยังไมคอยสวย และไมมีเอกลักษณ 

  2.3 รูปแบบของผลิตภัณฑยังไมแตกตางจากสินคาในทองตลาด จึงทําใหขาย

ราคาสูงไมได 

  2.4 เนื่องจากคุณดวงงาไมสะดวกในการเดินทางไปออกราน หรือขายของยัง 

แหลงทองเที่ยวเอง จึงตองอาศัยการขายสงเทานั้น ทําใหไมสามารถประชาสัมพันธและส่ือสาร 

โดยตรงกับผูบริโภคเพื่อใหรูความตองการที่แทจริงได 
 3. โอกาส (Opportunities) 
  3.1 ที่ต้ังของกลุมกระดาษบานขัวแครอยูหางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 25 

กิโลเมตร ถนนซุปเปอรไฮเวย ซึ่งถามาจากอําเภอแมสาย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สนามบิน 

นานาชาติแมฟาหลวง ก็สามารถแวะมาซ้ือสินคาไดกอนที่จะเขาตัวเมืองเชียงราย 

  3.2 จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดทองเท่ียวที่มีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมามาก 

โดยเฉพาะชวงเทศกาลตาง ๆ เชน สงกรานต ลอยกระทง วันส้ินป เปนตน ประกอบกับเปนจังหวัด

ที่ติดกับชายแดนที่สามารถเดินทางมาทองเที่ยวจับจายซื้อของไดทั้งป ซึ่งเปนโอกาสที่ดีในการ

จําหนายผลิตภัณฑไดหลายชวงเวลา 

  3.3 ยังมีชองวางทางการตลาดของผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

หรือผลิตภัณฑประเภท Eco design ทั้งในประเทศเองและตางประเทศยังมีอัตราการเจริญเติบโต

สูง และมีผูบริโภคเฉพาะกลุม  

  3.4 กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรมีคุณสมบัติเหมาะสมในการผลิตสินคา

หลากหลายประเภท ทั้งผลิตภัณฑขนาดเล็กที่เปนของท่ีระลึกและขนาดใหญ หรือประเภทที่มี

รายละเอียดมากเพื่อเปนของพรีเมียม  

  3.5 การเปดมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทําใหมีประชากรตางถิ่นเขามาอยูในจังหวัด

เชียงรายมากข้ึน ซึ่งเปนกลุมของนักศึกษาและคนรุนใหมที่มีคานิยมและทัศนคติที่ดีตอการ 

ออกแบบในแนวคิดแปลกใหมอยางสินคาประเภท Eco design 

  3.6 กระแสตอตานการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรมีมาอยางตอเนื่องทุกป เกษตรกร

ก็ตองการกําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรอยูแลว ซึ่งเปนทางออกที่ไดประโยชน ทั้ง 3 ดาน คือ  
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   3.6.1 การลดปญหาหมอกควัน  

   3.6.2 การกําจัดเศษวัสดุทางการเกษตร  

   3.6.3 การลดตนทุนการผลิตกระดาษ  

  3.7 ระบบการส่ือสารผานระบบอินเตอรเน็ตที่พัฒนาข้ึนเปนชองทางการติดตอ 

ส่ือสาร และประชาสัมพันธที่เอ้ือตอการเขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑ  

  3.8 ในจังหวัดเชียงรายมีผูกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรไมมากนัก 
 4. อุปสรรค (Threats) 
  4.1 ขาดการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่องในทุกดาน ทั้งความรู

ในการสรางบรนด การออกแบบผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธ การสรางโอกาสในตลาด การพัฒนา

เทคนิควิธีการผลิต และการผลิตส่ือเพื่อใชส่ือสารทางการตลาด เปนตน 

  4.2 ไมมีหนวยงานที่เก็บรวบรวมอุปกรณในการตรวจรับรองมาตรฐานสินคา

มาตรฐานสากล  

  4.3 ขาดการบูรณาการความรูและความตองการระหวางหนวยงานของรัฐ เชน 

กรมสงเสริมการเกษตรที่มีขอมูลเกี่ยวกับเศษวัสดุทางการเกษตรของแตละพื้นที่ในแตละป และ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ สสว. ที่มีหนาที่สนับสนุนและสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกิจการผลิตสินคา การใหบริการการคาสงและคาปลีก นาจะ

นําปญหาและความตองการมาบูรณาการกันได เปนตน 

  4.4 ในฤดูฝนจะตองหยุดผลิตกระดาษ เนื่องจากอากาศชื้น ไมมีความรอน และ

แสงแดดสําหรับการตากกระดาษ 

  4.5 ในชวงหนาเพาะปลูกจะขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบหลัก คือ ฟางขาว และ

เศษหญา 

 กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากฟางขาวและเศษหญา มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การเตรียมวัตถุดิบ   
  ฟางขาวและเศษหญาที่จะนํามาใชตมเปนเยื่อสามารถทําไดทั้งสดและแหง แตควร 

ใชแบบแหง เพราะสามารถคํานวณหาปริมาณโซดาไฟหรือสารโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ที่ใช

ตมไดงาย หลังจากคํานวณหาปริมาณสารที่ใชแลว ใหนําไปแชน้ําไว 1 คืน เพื่อชวยลางส่ิงสกปรก

ออกไปและชวยใหเปอยเร็วข้ึน  

  ในการตมก็เพื่อตองการใหเสนใยที่มีอยูในพืชแยกออกจากกันเปนเสนใยเด่ียว และ 

สลายสารตาง ๆ ที่มีอยูในพืชออกไป หากวัตถุดิบมีขนาดใหญควรบีบ ทุบ หรือตัดใหมีขนาดเล็ก 

เพื่อประหยัดเวลาในการตม ปริมาณโซดาไฟที่ใชควรอยูระหวาง 8-15% ตอน้าํหนกัแหง ในการตมนัน้
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มีปจจัยอยู 3 ปจจัย ไดแก ปริมาณโซดาไฟที่ใช อุณหภูมิ และเวลาในการตม ซึ่งทั้ง 3 ปจจัยจะตอง

พิจารณาวาเหมาะสมกับวัตถุดิบของพืชแตละชนิด  

  การใชโซดาไฟมากเกินไปจะไปทําลายเสนใยทําใหไดกระดาษที่ไมแข็งแรง โดย 

การตมฟางขาวที่ระดับความเขมขนของโซดาไฟ 20% นาน 2 ชั่วโมง และผานการคัดแยกเยื่อ ทํา

ใหไดเยื่อฟางขาวสําหรับผลิตกระดาษท่ีมีความแข็งแรงท่ีสุด มีปริมาณเศษเยื่อคางตะแกรงนอย 

สงผลใหกระดาษฟางขาวมีคุณสมบัติทางกายภาพและความแข็งแรงของกระดาษดีข้ึน เม่ือเทียบ

กับการผลิตแบบพื้นบานที่ไมใชโซดาไฟ (ชัยพร สามพุมพวง และคณะ, 2550)  

 

 
 

ภาพที่ 5 กรรมวิธีในการเตรียมฟางขาวโดยการสับใหเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวลางน้ําใหเศษตะกอน 

และกอนหินหลุดออกจากฟางขาว แลวแชทิ้งไว 1 คืน 

 

 

ภาพที่ 6 กรรมวิธีในการเตรียมฟางขาวและการตมรวมกับสารละลายโซดาไฟ 



 14 

 2. การลางเยื่อ 
  เม่ือตมวัตถุดิบจะไดเยื่อที่ยังมีโซดาไฟอยู ตองลางโซดาไฟออกใหหมด สังเกตจาก 

เม่ือจับเยื่อจะไมล่ืนมือและน้ําลางเยื่อจะใส การลางอาจใสในอางน้ําแลวแชไวจากน้ันถายน้ําออก 

หรือลางโดยวิธีน้ําไหล ในการลางเยื่อจะคัดเยื่อที่ไมเปอยออกไปเพราะนําไปทํากระดาษไมได  

  โดยวิธีการดูวาเยื่อที่ตมใชไดหรือไมนั้น ใหทดลองดึงตามแนวตั้งและแนวขวาง 

ถาดึงและฉีกออกไดงายแสดงวาใชได แตถาดึงไมขาดก็ยังใชไมได 

 

 
 
ภาพที่ 7 เยื่อที่ถูกลางสารละลายโซดาไฟออกหมดแลวและนําไปใชไดตอในกรรมวิธีข้ันตอไป 

 
 3. การฟอกเยื่อ 
  การฟอกเยื่อเปนการทําใหเยื่อที่จะใชทําแผนกระดาษมีความขาวข้ึน แตถาตองการ 

กระดาษใหเปนสีธรรมชาติของเย่ือก็ไมตองฟอกในข้ันตอนนี้ 

  ในการฟอกเยื่อนั้นใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ซึ่งสารตัวนี้ไมเปนอันตราย 

กับส่ิงแวดลอม โดยใชความเขมขน 12% อุณหภูมิในการฟอก 100 องศาเซลเซียส ใชเวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง การใชระดับความเขมขนของสารที่ตางกัน สีของกระดาษที่ไดก็ตางกันดวย 

อนึ่งการฟอกยังเปนการเตรียมเยื่อเมื่อตองนําไปยอมสีอีกคร้ังหนึ่ง 
 4. การกระจายเยื่อ (ตีเยื่อ) 
  การกระจายเยื่อเปนการทําใหเยื่อที่ประกอบดวยเสนใยหลายเสนหลุดจากกัน 

กลายเปนเสนใยเด่ียว ระยะเวลาในการกระจายเยื่อข้ึนอยูกับข้ันตอนในการตมเยื่อวาใชความ

เขมขนโซดาไฟและระยะเวลาในการตมความเหมาะสมหรือไม เชน ถาเยื่อยังมีเสนใยเปนกระจุก  

แสดงวาใชความเขมขนนอยเกินไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาตองการกระดาษที่มีเสนใยแบบไหน และ 
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ระยะเวลาในการกระจายเยื่อก็มีผลตอเสนใยเชนกัน ถาใชเวลาไมนานก็จะไดเสนใยหยาบ แตถา 

ใชเวลาการกระจายเยื่อนานข้ึน เสนใยก็กระจายไดดีข้ึน วิธีการกระจายเย่ือแบบด้ังเดิมจะทุบดวย

ไมหรือฆอนไม แตปจจุบันมีเคร่ืองตีเยื่อเพื่ออํานวยความสะดวก 

 

 
 
ภาพที่ 8 ภาพเคร่ืองตีเยื่อ 

 
  5. การทําแผนกระดาษ 
  ในการทําแผนกระดาษ เร่ิมจากการเทเย่ือที่ไดจากการกระจายเย่ือลงไปในตะแกรง 

ไนลอนที่ใชทําแผนกระดาษ ตะแกรงนี้จะลอยน้ํา เมื่อเทเยื่อลงไปเยื่อก็จะลอยน้ําอยูบนตะแกรง 

เกล่ียเยื่อภายในตะแกรงใหมีความสม่ําเสมอกันทั้งแผน หรือที่ชาวบานเรียกวา “แตะ” โดยมักใช 

ตะแกรงที่ทําจากผาใยบัวหรือผามุงเนื้อละเอียด และช่ังน้ําหนักของเยื่อเพื่อกําหนดความหนาของ

แผนกระดาษ นําเยื่อใสในอางน้ํา ใชมือเกล่ียกระจายเยื่อบนแผนใหสม่ําเสมอ  

 แตถานําเยื่อที่กระจายดีแลวใสในอางผสมไปกับน้ําในปริมาณที่มาก และเหมาะสม 

แลวใชตะแกรงชอนเยื่อข้ึนมา จะเรียกวาวิธีการทําแผนกระดาษแบบชอนเยื่อ ถาเยื่อที่อยูบน 

ตะแกรงมีความสม่ําเสมอดีแลวจึงไปตากแดด เมื่อแหงดีแลวจึงลอกกระดาษออกจากตะแกรง 

 อนึ่ง ในการตากแดดเสนใยพืชบางชนิดจะมีการหดหรือยนทําใหกระดาษไมสวย เชน 

เยื่อจากสับปะรด กลวย ผักตบชวา เปนตน วิธีแกก็คือนําไปตากแดดพอหมาด แลวนํามาตากใน

ที่รม หรือถาทํากระดาษแบบที่เห็นเปนเสนใยแบบหยาบก็จะชวยลดปญหาการหดหรือยนได

เชนกัน 
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ภาพที่ 9 การทําแผนกระดาษโดยการชอนเยื่อโดยใชตะแกรงผามุงแลวจึงนําไปตากแดด 
 

 
 

ภาพที่ 10 การทําแผนกระดาษโดยการประยุกตใชกระดงใหเกิดลวดลายจักรสานบนกระดาษ 
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ภาพที่ 11 แผนกระดาษฟางขาวเม่ือตากแดดแหงแลว 

 

 
 
ภาพที่ 12 อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชในการแปรรูปกระดาษฟางขาวใหเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  

 

 



 18 

 คุณสมบัติของกระดาษฟางขาว (วุฒินันท คงทัด และคณะ, 2547) 

 1. ความตานแรงดันทะลุ กระดาษฟางขาวมีความแข็งแรงพอที่จะนํามาผลิตกระดาษ 

พิมพ และเขียนได โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

 2. ความตานทานการหักพับ เฉพาะกระดาษทําปกที่คํานึงถึงความตานนี้กระดาษฟาง

ขาวมีความแข็งแรงเพียงพอ 

 3. ความตานทานแรงดึง เพื่อใหไดดัชนีความตานทานแรงดึงมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม จะตองมีการผสมปอสาอยางนอยที่สุด 14.8% จึงจะไดความแข็งแรงในสวนนี้ 

 4. ความขาวสวาง เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ 

กระดาษพิมพเขียน จะมีความขาวสวางนอยกวาเล็กนอย แตสําหรับกระดาษเหนียวนั้นจะไม 

คํานึงถึงคุณสมบัตินี้ 
 ผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ  
 1. ผลประโยชนที่ผลิตภัณฑพึงมี ไดแก 

  1.1 เปนผลิตภัณฑกระดาษที่มีผิวสัมผัสของเสนใยธรรมชาติหลงเหลืออยู 

สามารถผลิตไดหลากหลายรูปแบบแลวแตจะผลิตใหเรียบหรือมีเศษเยื่อเหลืออยูที่กระดาษ 

  1.2 สามารถนําไปขีด เขียน พับ ฉีก ตัด ติด ระบาย ตกแตงได 

 2. ผลประโยชนพิเศษ ไดแก 

  2.1 ชวยลดปริมาณเศษวัสดุทางการเกษตรที่จะถูกเผาทําลายและลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

  2.2 กระบวนการผลิตเปนแบบทํามือ ซึ่งจะทําใหไดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตวัไม

เหมือนกันในแตละชิ้น 

  2.3 ผลิตแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco Design 

  2.4 สรางอาชีพใหแกเกษตรกร ในชวงที่วางเวนจากงานเกษตรกรรม 

 นอกจากนี้ยังมีการประยุกตใชในผลิตภัณฑอ่ืน รวมทั้งเปนบรรจุภัณฑที่ชวยสงเสริม 

รักษา คงคุณภาพใหสินคาทางการเกษตรได ดังเชนงานวิจัยกระดาษฟางขาวเพื่อดูดซับเอทิลีน 

(ชัยพร สมพุมพวง และรังสินี โสธรวิทย, 2550) ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปใชในบรรจุภัณฑ 

หอหุมผักและผลไมเพื่อยืดอายุการเก็บผลผลิตเกษตรอีกดวย 
 ศักยภาพเชิงพาณิชย 
 1. การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design)  
  กระดาษจากเศษวัสดุทางเกษตรเปนผลิตภัณฑประเภทที่เกิดข้ึนจากแนวคิดการ 

นําของเสีย ของที่ไมไดใช สวนที่เหลือใชจากกิจกรรมทางการเกษตรมาแปรรูปและใชซ้ํา เพื่อใหเกิด
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มูลคาเพิ่ม อันจะนําไปสูการลดปญหาการเผาทําลายที่สรางปญหามลภาวะที่มีมากข้ึนทุกป ซึ่ง

เปนแนวคิดของการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design)  

  จากขอมูลของเครือขายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย (2550) กลาววา โลก 

ไดใหความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design; Eco 

Design or Green Design) ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุก กลาวคือ เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑและบริการใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มุงเนนการลดกากของเสีย การยืดระยะเวลาการ

ใชงาน และเพิ่มปริมาณการนํากลับมาใชใหม ทั้งนี้เพื่อหลีกเล่ียงผลเสียที่ตามมาภายหลังตลอด

ชวงชีวิตของผลิตภัณฑหรือบริการ   

  ความสําคัญของ Eco Design ยังมีความสําคัญในแงของการคาและการสงออก 

กลาวคือ สังคมในปจจุบันโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหภาพยุโรป อเมริกา และญ่ีปุน 

ไดใหความสนใจในดานส่ิงแวดลอมมากข้ึน จึงมีขอกําหนดและกฎระเบียบทางการคาที่ เกี่ยวของ

กับส่ิงแวดลอมมากมาย โดย Eco Design ก็เปนแนวทางหนึ่งที่กลุมอุตสาหกรรมไทย ต่ืนตัว และ

จําเปนตองพัฒนาองคความรูดานนี้ตอไป 

  แมในปจจุบันตลาดของสินคาและบริการในกลุมนี้ จะยังคงเปนเพียงตลาดขนาด

เล็กเมื่อเทียบกับสินคาและบริการทั่วไป สวนหน่ึงเปนผลมาจากการที่ราคาสินคาและบริการยังคง

มีราคาสูงเมื่อเทียบกับสินคาและบริการทั่วไป แตมีอัตราการขยายตัวที่เร็วมาก ดังนั้นศักยภาพเชิง

พาณิชยตอทาทีของผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรที่จัดอยูในกลุมของ Eco 

Design ก็เปนไปในทางที่ดี อีกทั้งยังมีองคกรและที่ปรึกษาหรือผูที่จะสนับสนุนในการทําตลาด 

ใหกับผลิตภัณฑประเภทนี้เปนจํานวนมาก 

  แมปจจุบันประเทศไทยจะยังไมมีมาตรการหรือขอกฎหมายบังคับในการผลิตสินคา 

เพื่อส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน แตสภาวะโลกรอนที่ทุกคนตระหนักกันดี บวกกับมาตรการการคา

ระหวางประเทศที่เขมงวดข้ึนจะเปนตัวกระตุนใหผูประกอบการไดหันมาใสใจกับ Eco Design 

มากข้ึนดยยเชนกัน 
 2. การตลาด (กรณีศึกษา: กระดาษสา) 
  เนื่องดวยกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรนั้นเปนผลิตภัณฑที่ยังใหม ยังไมเปน 

ที่นิยม และยังไมมีการศึกษาดานทําการตลาดอยางจริงจัง ดังนั้นจึงไดศึกษากรณีของกระดาษสา 

ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่อยูในกลุมเดียวกัน มีลักษณะที่คลายกันมาก แตมีการผลิตมานานและมีกลุม

ลูกคาประจําเปนจํานวนมาก รวมทั้งยังมีบทความการศึกษาและการวิจัยเพื่อใชเปนกรณีศึกษา 

จํานวนมาก อันจะทําใหเห็นถึงปญหาในวงกวางและลงลึกในรายละเอียดไดเปนอยางดี  



 20 

  จากการที่มีผูประกอบการธุรกิจกระดาษสาหลายราย ทําใหเกิดภาวะการแขงขันที่ 

สูงพอสมควร ทําใหธุรกจผลิตภัณฑกระดาษสาอยูในภาวะเปนผูถูกเลือกในตลาดมาตลอด ไมมี 

อํานาจในการตอรองกับลูกคา อีกทั้งยังมีการขายตัดราคากันมาก ทําใหผูประกอบการหลายราย 

ตองประสบกับภาวะขาดทุน ในการวิเคราะหตามหลักเกณฑ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการ

ธุรกิจหัตถกรรมสาขางานกระดาษ (อัญชลี โสมดี, 2553) สามารถสรุปได ดังนี้ 

  2.1 จุดแข็งของผูประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษนั้น พบวา การไดรับ

การถายทอดความรูมาจากบรรพบุรุษทําใหมีประสบการณ ผลิตภัณฑที่ผลิตจึงมีรูปแบบ ลวดลาย

ที่สวยงามในรูปแบบของแบบด้ังเดิม ราคาของผลิตภัณฑ ก็มีความเหมาะสมกับตลาด มีชองทาง

การจัดจําหนายที่แนนอน คือ การจําหนายผานรานคาของผูประกอบการเอง และผานตัวแทน

จําหนาย ตลอดจนมีการประชาสัมพันธในงานแสดงสินคาตาง ๆ  

  2.2 จุดออนที่พบ คือ ผูประกอบการขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองการวางแผน 

การทํางาน การจัดการดานการตลาด อีกทั้งยังขาดผูสืบทอดงานทํากระดาษ และในชวงฤดูเก็บ

เกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรก็ขาดแคลนแรงงานผลิต เพราะแรงงานสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก 

  2.3 โอกาส คือ มีการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมอยางจริงจัง 

ผูนําทองถิ่นหรือผูนําชุมชนใหการสนับสนุนดานการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและสงผลใหชาวบาน

ไดรับการศึกษาเกี่ยวกับงานหัตถกรรม เกิดการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

และการตลาดของผลิตภัณฑกระดาษสา มีอัตราในการเติบโตสูงทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  2.4 อุปสรรคที่พบบอย คือ เปนธุรกิจที่ลงทุนไมมากทําใหเกิดคูแขงในตลาด

เดียวกันเปนจํานวนมาก มีการลอกเลียนแบบกันจนไมเกิดการสรางสรรคงานออกแบบใหม ๆ ทํา

ใหเกิดลวดลายซํ้าซาก ไมสวยงาม 

  สรุปตอนที่ 1 ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมีคุณสมบัติ 

เพียงพอในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และมีผลประโยชนที่ตัวผลิตภัณฑพึงมี ตลอดจน 

ผลประโยชนพิเศษตอคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมของผูผลิตและสวนรวม 

  ในดานศักยภาพเชิงพานิชยนั้น ทั้งในภาพรวมของผลิตภัณฑในกลุม Eco Design 

เอง  และกรณีศึกษางานหัตถกรรมจากกระดาษสาน้ัน พบวา ยังขาดการจัดการใหองคความรูมา 

สอดประสานและเก้ือกูลกัน ทั้งจุดแข็งในดานความชํานาญที่มีอยู แตไมถูกนํามาใชในการกําจัด 

ปริมาณมหาศาลของเศษวัสดุทางการเกษตร หรือขาดการเช่ือมโยงไปสูการสื่อสารทางการตลาด 
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สูผูบริโภคในกลุมใหม ดวยศักยภาพของผลิตภัณฑและผูประกอบการนั้น สามารถพัฒนาตอได 

อีกมาก ประกอบกับยังมีชองวางทางการตลาดที่จะนําผลิตภัณฑไปสูผูบริโภคได  

  ดังนั้น จึงควรไดรับการสงเสริมเพื่อใหธุรกิจนี้สามารถเติบโตได หนึ่งในวิธีการที่จะ

ทําใหผลิตภัณฑไปถึงผูบริโภคไดนั้นก็คือการใช “ส่ือ” เพื่อการส่ือสารทางการตลาดเพื่อชวยใหการ 

ส่ือสารถึงกันระหวางผูประกอบการและผูบริโภคเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รูความตองการของ 

ผูบริโภค และสามารถสนองตอบได อันสงผลตอการเติบโตของการผลิตและการใชวัตถุดิบที่เปน 

เศษวัสดุทางการเกษตรใหมากข้ึนตามไปดวย  

 
ตอนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีการสรางแบรนด 
 ความหมายของแบรนด  
 แบรนด (Brand) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่ผลิตภัณฑมี เปนผลรวมของความรูสึกของ

ผูบริโภคมีตอแบรนด รวมทั้งการรับรูประวัติศาตรของแบรนด การมีประสบการณรวมที่ส่ังสมจาก

ความรูสึกโดยรวมของผูใชแบรนดนั้น ๆ การเปนสวนหนึ่งของแบรนดในทุกดาน และวิถีทางการ

ส่ือสารของสินคาทั้งหมด มีทั้งสวนที่สามารถจับตองได (tangible) และจับตองไมได (intangible) 

ซึ่งจะรวมไปถึง 

 1. ความนาเชื่อถือ (Trust/Reliability) 

 2. ความมั่นใจ (Confidence) 

 3. ความคุนเคย (Familiarity) 

 4. ประสบการณที่ไดสะสม (Shared Experiences) 

 5. ความสัมพันธและความผูกพัน (Relationship) 

 6. สถานภาพ (Status) 

 7. บุคลิกภาพ (Personality) 

 และสวนที่สําคัญที่สุด คือ แบรนดชั้นในหรือแบรนดดีเอ็นเอ (Brand DNA or The 

Essence) เปนสวนที่ทําใหแบรนดมีความแตกตางจากคูแขง เปนจิตวิญญาณและแกนแทที่โดด

เดนของแบรนด เปนเหตุผลและมุมมองจากผูบริโภคที่ทําใหตัดสินใจเลือกแบรนดนี้ประจํา ทั้งนี้ยัง

สามารถแบงแบรนดออกเปน 4 ระดับ ซึ่งสามารถขยายความไดดังนี้ 

 1. รูปรางหนาตาภายนอก (Attributes) คือ สวนที่ผูบริโภคสามารถจดจําแบรนดนั้นได 

เชน ชื่อของสินคา ตราสัญลักษณ สี รูปราง กลอง บรรจุภัณฑ เปนตน   
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 2. คุณประโยชน (Benefits) คือ ประโยชนที่ผูบริโภคสามารถจับตองไดจากผลิต 

ภัณฑนั้น ๆ เชน ลิปสติกสีแดง น้ํายาลางรถที่ทําใหรถสะอาด ครีมอาบน้ําที่ทําใหผิวนุม เปนตน 

 3. คุณคา (Values) คือ ส่ิงที่ไมสามารถจับตองไดโดยตรง แตผูบริโภคสามารถรูสึกได

ถึงแบรนดนั้น เชน ใชแลวมีความเปนนักกีฬา ใชแลวมีความรูสึกมั่นคง ใชแลวความรูสึกแปลกและ

แตกตางจกคนอ่ืน 

 4. บุคลิกภาพ (Personality) คือ ส่ิงที่ทําใหกับผูบริโภคทที่ใชแบรนดนั้น เชน ดูเปน

ศิลปน ดูเปนคนรักและใสใจส่ิงแวดลอม ดูเปนคนมีฐานะดี 

 จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปเปนโครงสรางสวนประกอบของแบรนดได 3 ชั้น 

ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 13 สวนประกอบของแบรนด 
 
 แบรนดดีเอ็นเอ (Brand DNA) หรือแกนแทของแบรนดจะตองเปนความโดดเดน เพียง

จุดเดียวที่ชัดเจน ที่เปนสาเหตุใหผูคนซื้อแบรนดนั้น หากแบรนดนั้นมีดีหลายอยาง ก็ตองตัดใจ

เลือกจนกวาจะเหลือเพียงจุดเดียวใหได  
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 1. Landor Associates ที่ปรึกษาการวางกลยุทธแบรนดและการออกแบบ ได กลาว 

ถึง 8 เคล็ดลับสําคัญในการสรางแบรนด (8 Principles of Branding) ไวดังนี้ (Buffet, 2556) 

  1.1 สรางความโดดเดน โดยไมมองขามจุดยืนของสินคา ถือเปนส่ิงสําคัญที่จะ

นําพาไปสูความสําเร็จได การสรางแบรนดใหเหนือชั้น จะตองยึดมั่นในจุดยืนของแบรนด รูจัก 

กลุมเปาหมาย เขาใจรูปแบบในการแขงขันทางการตลาด และตองรูวาทําอยางไร แบรนดจึงจะ 

กาวสูความเปนหนึ่ง 

  1.2 สรางพื้นที่สรางแบรนด แบรนดที่กาวมาสูชั้นแนวหนาสวนใหญจะยึดพื้นที่

ทางการตลาดไดกอนใคร และมักแสดงความเปนเจาของพื้นที่นั้น ๆ ออกมาไดอยางชัดเจน เคร่ืองช้ี

วัดความสําเร็จในการครอบครองพื้นที่ทางการตลาดนั้น คือ เมื่อเอยถึงสินคาหรือบริการประเภทใด 

ลูกคาจะนึกถึงแบรนดนี้เหมือนที่นึกถึง Band-Aid  Kleenex หรือ Xerox  

  1.3 รูจักและเขาใจลูกคา บางคร้ังแกนแทของแบรนดที่ดูเรียบงายก็สามารถสราง

จุดยืนที่แตกตางของสินคาได หากคนพบวาแกนแทของแบรนดที่หลายบริษัทอาจมองขามกลับ

เปนส่ิงที่ตรงกับความตองการของลูกคา ก็ถือเปนโอกาสสําคัญในการสรางแบรนดที่เกิดจาก 

ชองวางทางการตลาดที่นาสนใจ 

  1.4 ทําอยางที่พูด แบรนดที่ประสบความสําเร็จในการสื่อสารจนดึงดูดความสนใจ

ของลูกคาไดเปนอยางดี เกิดเปนแรงผลักดันในการพัฒนาสินคาและบริการใหดีข้ึนเหนือความ

คาดหมายของลูกคา เพราะการรักษาสัญญาที่มีกับลูกคา ไมเพียงแตจะสรางความเช่ือมั่นที่มีตอ

แบรนด แตลูกคายังจะบอกตอความประทับใจที่มีตอแบรนดแบบปากตอปากอีกดวย 

  1.5 อารมณอยูเหนือเหตุผล ตรรกะและเหตุผลมีความสําคัญในการส่ือสารเสมอ 

แตก็ไมอาจเปรียบเทียบไดกับอิทธิพลของการส่ือสารที่เปนการถายทอดในดานอารมณที่ทําให

ลูกคารูสึกไดถึงความใกลตัวและสัมผัสได โดยการส่ือสารดวยวิธีนี้ยังเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง

สามารถสรางคานิยมที่แตกตางของแบรนดจากคูแขงไดอีกดวย  

  1.6 บุคลากร คือ อาวุธ บุคลากรที่มีความมุงมั่นใสใจการทํางานเพื่อองคกร ถือ

เปนสวนประกอบสําคัญในการนําเสนอภาพลักษณที่ดีของแบรนดตอลูกคา โดยแบรนดที่ประสบ

ความสําเร็จ บุคลากรจะสามารถถายทอดความเปนแบรนดผานทุกข้ันตอนการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความรูสึกที่ดีจากลูกคา 

  1.7 บริหารพื้นที่ส่ือ เชื่อมั่นในประสิทธิภาพพื้นที่ส่ือของแบรนด และบริหารการใช

งานใหเกิดประโยชนสูงสุด การเลือกใชพื้นที่โฆษณาอยางสรางสรรคจะชวยส่ือสารสาระสําคัญของ
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แบรนดกับลูกคาไดชัดเจนมากกวาการทําโฆษณาในรูปแบบอ่ืน คือ กลยุทธทางการเงินที่ชาญ

ฉลาดและยังสามารถควบคุมการแทรกแซงส่ือจกคูแขงไดอีกดวย 

  1.8 เพิ่มเวทีส่ือสาร วิถีการตลาดแบบเกามักจะใชการสื่อสารแบบทางเดียว จาก

แบรนดถึงลูกคาเทานั้น แตแบรนดยุคใหมเลือกที่จะเปดโลกการสื่อสาร 2 ชอง ทางผานโลก

อินเตอรเน็ต ถือเปนการเพิ่มความใกลชิด สรางความผูกพันกับแบรนด สรางประสบการณใหมให

ลูกคาไดมีสวนรวมกับแบรนด ไดเสนอแนะความคิดเห็นที่มีตอสินคาและบริการ 

 2. บทบาทและหนาที่ของแบรนดในการตลาดสมัยใหมมีดังนี้ (เสรี วงษมณฑา และ 

ชุษณะ เตชคณา, 2550) 

  2.1 บงบอกอัตลักษณของสินคา (Brand Identity) 

  2.2 แสดงบุคลิกของสินคา (Brand Personality Projection) 

  2.3 สะทอนภาพลักษณ (Product Image Reflection) 

  2.4 บอกตําแหนงครองใจของสินคา (Product Positioning Communication) 

  2.5 สาธยายคุณประโยชนและจุดเดนของสินคา (Description of Product  

Benefits and Features) 

  2.6 สรางคุณคาเพิ่มเติมใหกับสินคา (Value Added Creation) 
 การสรางแบรนด  
 การสรางแบรนดเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนในลักษณะเปนกระบวนการ มีข้ันตอนเร่ิมตน 

อยางเปนระบบและเกี่ยวของลึกซ้ึงกับศาสตรอ่ืน ๆ หลายแขนง โดยเฉพาะศาสตรดานจิตวิทยา 

(Psychology) สังคมวิทยา (Sociology) และพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หลักการ

สําคัญของการสรางแบรนด คือ การนําศาสตรตาง ๆ เขามาประยุกต ปรับใชเพื่อนําองคประกอบที่

สัมผัสจับตองไดของตัวสินคา (Tangible) มาเปล่ียนเปนคุณคาของแบรนดนั่นเอง 

  การสรางแบรนดไมไดเปนการสรางเพียงแคชื่อกับตราสัญญลักษณ (Name and 

Logo) เทานั้น แตแบรนด คือ ประสบการณโดยรวมของผูบริโภค (Consumer Experiences) จาก

ส่ิงที่แบรนดนําเสนอ รวมถึงการส่ือสารอ่ืน ๆ จากแบรนด (Other Brand Communications) ไมวา

จะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ วัฒนธรรมองคกร  

 วิทวัส ชัยปาณี (2546) กลาววา การทําความเขาใจและเขาถึงผูบริโภคในการดําเนิน

ชีวิตอยางลึกซ้ึง (Consumer Insight) ถือเปนสวนสําคัญที่สุดในการสรางแบรนด โดยวิธีการของ

บริษัท Creative Juice\G1 นั้นเรียกวา กระบวนการสรางแบรนด 4 มิติ (4D-Branding Process) 

ซึ่งมี 4 ข้ันตอนใหญที่ตองใชการทําความเขาใจผูบริโภคอยางลึกซึ้งทั้งส้ิน ไดแก 
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 1. Discovery: การคนพบความจริงใน 4 มิติ 

  เปนการคนหาความตองการที่แทจริง ที่อยูภายในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมายที่ 

ตองการทําตลาด และยังตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ ใหรอบดาน อันไดแก 

  1.1 ตลาด (Market) เปนส่ิงที่จะตองคํานึงถึงในอันดับแรก 

  1.2 ลูกคา (Customer) ในที่นี้ตองการความตองการอยางแทจริงของลูกคา 

  1.3 องคกร (Corporate) คํานึงถึงภายในองคกรวามีความตองการอยางไร มี

ศักยภาพแคไหน ทั้งในแงบุคลากร การเงิน นโยบาย และโครงสรางองคกร 

  1.4 การแขงขัน (Competition) ตองรูวาแบรนดคูแขงเปนอยางไร ลูกคามีประสบ-

การณอยางไร 

  เม่ือไดขอมูลใน 4 ดานดังกลาวนี้ ก็สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อใหไดองคความรู 2 

ประการ ดังนี้ 

  1. แบรนดที่จะสรางมีปญหาอยางไร 

  2. ส่ิงที่เปนรากฐาน หรือ Brand DNA คืออะไร ที่จริงแลวในความคิดของลูกคามี

การรับรู มีความรัก มีความเชื่อ หรือมีการยึดติดกับส่ิงใดบางจากแบรนดของเรา  

 2. Disruption: การคนหาแบรนดไอเดียที่โดดเดน 

  เม่ือไดองคความรูทั้ง 2 ประการขางตนซึ่งเปนโจทยการตลาดที่คนพบแลว จึงมาสู 

วิธีการ Disruption Tools ซึ่งเปนแนวคิดของ TBWA/Worldwide เพื่อที่จะหา Brand Idea ที่ 

แตกตาง ตองไมอยูในกฎเกณฑ และออกจากวิถีธรรมเนียมปฏิบัติเดิม และจะตองสามารถแก 

ปญหาทางการตลาดได โดยนําองคความรูทั้ง 2 นั้นมาวิเคราะหเพื่อใชในการตัดสินใจวาจะแตก 

ออกมาจากแบรนดอ่ืนในตลาดระดับใด 

  ถาเปนในระดับตํ่า ที่ตองการการเปล่ียนแปลงนอยมาก ก็เปล่ียนแควิธีการนําเสนอ 

(Execution) หรือเปล่ียนโฆษณานิดหนอย เพื่อไมใหนาเบ่ือแตไมเปล่ียนสวนของแบรนดมากนัก 

  แตบางแบรนดในข้ันตอนแรก จะพบวาจะตองแตกแบรนดใหตางจากคนอ่ืนแบบ

แรงที่สุด ซึ่งอาจจะเปล่ียนความคิดที่เกี่ยวกับหมวดหมู (Category) นั้นไปเเลย 

  2.1 วิเคราะหและกําหนดบุคลิกของแบรนด (Bridged Positioning) เปนการ 

กําหนดตําแหนงสินคาที่คอนขางหนักแนน ชวยสรางแรงยึดเหน่ียวของตราสินคาและช้ีประเด็น 

ความคิดสรางสรรคไปในทิศทางเดียวกัน (ณรงค จิวังกูร, 2545)  

   สวนบุคลิกตราสินคา (Brand Personality) จะไมคอยหนักแนนมากนัก และ

คอนขางจะมีสีสัน ชวยทําใหสินคาดูมีชีวิตชีวา เปรียบเสมือนเปนคน ๆ หนึ่ง ซึ่งในการวิจัยเร่ืองการ
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หาบุคลิกของแบรนดนั้นมีเทคนิคในการหาบุคลิกของแบรนด คือ Objective Techniques สามารถ 

ทําได 5 วิธี คือ  

   2.1.1 การบรรยายดวยคําพูด (Words Association)  

   2.1.2 การตีความหมายจากภาพ (Collage or Picture) 

   2.1.3 การตีความหมายของแบรนดในเชิงถาเปรียบเทียบเปนคน (Personification) 

   2.1.4 การเปรียบเทียบส่ิงของกับคนที่รูจัก (Analogy Game) 

   2.1.5 การเขียน หรือวาดจากจิตนึกคิด (Psycho Drawing) 

   ซึ่งการที่จะรูวาบุคลิกที่มีนั้นเหมาะสมหรือไม ตองตอบคําถามตอไปนี้ได 

   1. บุคลิกดังกลาว สามารถไปดวยกันอยางเหมาะสม และมีเหตุผล 

   2. บุคลิกดังกลาว ใหความรูสึกที่เปนบวก ในเชิงที่ดี 

   3. บุคลิกดังกลาวใหความรูสึกที่เปนเอกลักษณเฉพาะแตกตางจากทั่วไป 

  2.2 การตั้งช่ือแบรนด ( ฺBranding Naming) เม่ือไดตําแหนงและบุคลิกของสินคา

แลวจึงจะสามารถต้ังช่ือสินคาได เพื่อส่ือสารและสรางการจดจําใหแกผูบริโภคได สําหรับแนวคิด

ในกรต้ังชื่อสินคา มีกลยุทธ 3 แบบดวยกัน (ณรงค จิวังกูร, 2545) คือ  

   2.2.1 Stand-Alone names ชื่อที่ใชเปนสินคาของตัวเอง ต้ังสําหรับสินคา

เพียงตัวเดียว ถือเปนกลยุทธที่หนักแนนที่สุด สวนมากช่ือจะไมยาว เพื่อใหจดจํางาย และปกปอง

การ เลียนแบบในทางกฏหมายไดงายกวา เชน  MAMA, Pampers, Kodak เปนตน 

   2.2.2 Endorsed names ชื่อที่ใชในการรับรองและนาเช่ือถือ โดยใชชื่อบริษัท

มารับรองคุณภาพของแบรนด ใชประโยชนจากคุณคาที่มีอยูในช่ือบริษัท ไมมีความเส่ียงที่จะทําให

ชื่อเสียงเสียหายได เชน แชมพูแฟซา จาก คาโอ, Diet Coke, Cadillac from General Motor 

เปนตน 

   2.2.3 Family names ชื่อที่ใชเปนกลุมสินคา โดยเปนสินคาอยูในประเภท 

เดียวกัน เชน ส.ขอนแกน, Dutchmill, Nestle, Wella Hair Product เปนตน ชื่อแบรนดที่ใชตาม

กลุมสินคาวางไวมาตอนตนในการทําธุรกิจ ในตอนหลังถาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มกลุมสินคามากข้ึน 

สามารถเปล่ียนหนาที่ของแบรนดไดดวย เชน Sony ถือเปน Stand-Alone names เปล่ียนมาเปน 

Family names หลังจากออกสินคามากมายและหลากหลาย เชน Sony Trinitron, Sony Hi-Fi   

เปนตน 

   เมื่อระบุกลยุทธที่ตองการในการต้ังชื่อแบรนดได ก็มาถึงแนวคิดในการต้ังชื่อ

แบรนด มีดังนี้ 
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   1. กําหนดจุดมุงหมายและกรอบความคิดของช่ือแบรนด 

   2. ระดมการต้ังช่ือใหไดจํานวนที่มากพอที่จะเลือกโดยมีแนวคิดคือ 

    2.1 ภาษาควรจะจํากัด ไมเกิน 2-3 พยางค เชน KFC, Nisson, BMW, 

Coke, Amex เปนตน 

    2.2 มีความโดดเดน โดยต้ังชื่อที่ส่ือความแตกตางหรือจุดเดนของสินคา 

เชน Microsoft ที่บงบอกเร่ืองของซอฟทแวรและอุปกรณชิ้นเล็ก, Home pro, Home work, เบียร

สิงห, ลีโอ เปนตน 

    2.3 ชื่อที่สามารถปรับตัวได โดยตอนแรกทํามาเพื่อจําหนายใหกลุมหนึ่ง 

แตสามารถปรับตัวใหรับกับอีกกลุมหนึ่งได โดยสินคาในกลุมใหมจะไดพลังหนุนจากช่ือเสียงของ 

แบรนดเดิมที่มีอยู เชน Clairol for men, Gillette for lady เปนตน 

    2.4 ชื่อที่สามารถใชนานาประเทศได นอกเหนือจากชื่อที่ดูเดนเอกลักษณ 

แลว ชื่อที่ตางกันในแตละที่ยังสงผลถึงตนทุนทางธุรกิจในการทําโฆษณา รวมทั้งคาใชจายของ 

บรรจุภัณฑดวย อีกทั้งช่ือแบรนดที่เปนสากลยังสามารถไปตลาดตางชาติไดงายกวา ยกตัวอยาง 

แบรนดของไทยที่ไปทําตลาดในตางประเทศ เชน Naraya, 3K, Squid brand เปนตน แตตอง 

คํานึงถึงการตีความหมาย การออกเสียงของแตละประเทศดวย และสุดทายจะตองจดทะเบียนช่ือ

แบรนดทั้งในและตางประเทศ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการครอบครองช่ือแบรนด 

   3. คัดเลือกกลุมชื่อที่เหมาะสม 

   4. วิจัยกับกลุมเปาหมาย 

   5. ตรวจสอบการจดทะเบียน 

   6. เลือกชื่อที่เหมาะสมที่สุด 

  2.3 การหา Brand Idea ที่ดีถือเปนยุทธศาสตรการสรางสรรคที่เฉียบคม ซึ่งจะ

สามารถตอยอดออกไปไดอีก (ดลชัย บุณยะรัตเวช, 2546) โดยจะตองมี 3 มุมที่จะตองไปดวยกัน 

แตก็ตองมีความสัมพันธกับความตองการของผูบริโภคดวย ดังนี้ 

   2.3.1 ความเปนแบรนดของตัวเอง สะทอนจุดยืน, แกนแท, แนวคิด, ความ

เชื่อ, ความเปนตัวตน สะทอนบุคลิกภาพของแบรนดที่เปนเอกลักษณจริง ๆ  

   2.3.2 โดนใจผูบริโภค หมายถึง เมื่อพูดกับเขาแลวมีความหมาะสมกับเขา 

อยางไร ดวยการเขาใจเปาหมายชีวิต, แรงจูงใจ, คานิยมในชีวิตของเขาใหลึกซึ้ง 

    2.3.3 การแหวกจารีตเดิม ๆ ของการตลาด (Disrupt Market Convention)  
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  ที่สําคัญ Brand Idea ที่ดีจะตองแปรไปสูธุรกิจได สามารถเคล่ือนยายความคิดไปสู 

ความรูสึกมากข้ึน (Think --> Feel) จากเหตุผลไปสูอารมณมากข้ึน (Rational --> Emotional) 

ไมไดเนนเทคโนโลยีหรือลักษณะ (Feature) ที่โดดเดนของสินคาอีกตอไปแลว แตหันไปสู อารมณ, 

ชีวิต และการสรางประสบการณมากข้ึน ซึ่งผูบริโภคตองรูสึกวาดี ไมใชคิดวาดี  

  Brand Idea คือ กลยุทธทางดานความคิดสรางสรรค (Creative Stategy) จะตองมี 

ความพิถีพิถันตอความรูสึกของผูบริโภค ตอสภาพตลาด และตอตัวตนของแบรนด สามารถ 

สะทอนใหเปนงานครีเอทีฟที่จะตอง สด ชัด และโดน แลวบรรลุเปาหมายทางธุรกิจตามที่เจาของ 

แบรนดตองการ และสามารถทะลุทะลวงส่ิงกีดขวางทั้งส่ือ ทั้งทัศนคติ และพฤติกรรมของคน แลว

สามารถอานความรูสึกของผูบริโภคได เมื่อเขาไปถึงก็สามารถจับใจไดอยางถาวร ไมลืมและ ฝงอยู

ไดดวยความเขาใจ 

  Brand Idea ที่ดีจะตอยอดการส่ือสารทุกชนิดอยางผสมผสานอยางมีประสิทธิภาพ 

ทําใหแบรนดสัมผัสผูบริโภคตอเนื่องและรอบดาน ถึงแมจะมีงบนอยแตการรวมพลังการส่ือสาร 

อยางมีแกนประสาน Brand Idea ทําใหจดจําแบรนดไดอยางแมนยํา 

 3. Disparity: การกระจายขาวสารของแบรนดไปยังลูกคาเปาหมาย 

  เม่ือได Brand Idea แลวก็เขาสูข้ันตอนที่จะกระจาย Brand Idea ไปสูผูบริโภค ซึ่ง 

ตองทําความเขาใจผูบริโภคอยางลึกซ้ึง การที่จะทําใหแบรนดมีโอกาสพบกับผูบริโภคจะตองทราบ

ใหไดวาผูบริโภคปจจุบันมีชีวิตและวิถีทางการบริโภคสื่ออยางไร โดยจะตองหา Consumer Insight 

ใหไดวาผูบริโภคแตละกลุมมีพฤติกรรมอยางไร 

 4. Determine: การวัดผลถึงสารที่เราส่ือถึงแบรนดในในใจลูกคา 

  เปนการตรวจสอบวาส่ิงที่แบรนดส่ือออกไปในจุดตาง ๆ ไดผลหรือไม  แบรนดไดเขา 

ไปอยูในสมองของลูกคาหรือไม ไมใชแคการรับรู (Awareness) แตตองเปนแบบ Mind Share เปน 

Brand Share ที่อยูในลําดับตน ๆ ที่ลูกคาจะซ้ือ เพราะฉะนั้นจะตองมีการกําหนดข้ันตอน ในการ

วัดผลที่ชัดเจน ตองเจาะลึกถึงระดับ Consumer Insight ใหได  

 การวิเคราะหแบรนด (Brand Analysis) 

 หรือการตรวจสอบแบรนด (Brand Audit) โดยวิเคราะหสถานการณดวย SWOT 

ประกอบดวยปจจัย 4 ประการดังนี้ (เสริมยศ ธรรมรักษ, 2551) 

 1. จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขอเดนหรือขอไดเปรียบของแบรนดที่มีเหนือคูแขงขัน 

เปนส่ิงที่โดดเดน ไดเปรียบการวิเคราะหจุดแข็งควรวิเคราะหทุกป เพราะจุดแข็งในอดีต แตปจจุบัน

ทุกแบรนดอาจจะมีแลว จึงไมถือวาเปนจุดแข็งหรือความไดเปรียบอีกตอไป 
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 2. จุดออน (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยหรือขอเสียเปรียบของแบรนดที่มีแต

แบรนดคูแขงไมมี แตหลังจากวิเคราะหแลวพบวาจุดออนที่ทุกแบรนดมีและแบรนดของเราก็มี ใน

กรณีนี้ถือวาเปนจุดออนที่ไมมีนัยสําคัญ แตถาแกไขจุดออนไดก็เทากับเปนการเพิ่มจุดแข็งใหกับ

แบรนดไดทางหนึ่ง ซึ่งจะตองวิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายในของแบรนด 

 3. โอกาส (Opportunities) หมายถึง ผลของการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก ที่

อยูแวดลอมแบรนด ซึ่งสงผลหรือทําใหแบรนดมีความไดเปรียบทางการแขงขัน หรือเกิดโอกาส 

ทางการตลาด  

  การวิเคราะหโอกาส เปนการคนหาการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดข้ึนและสงผลดี 

ตอการเติบโตของแบรนด หลังจากวิเคราะหและคนหาโอกาสแลวก็ตองพิจรณาวาโอกาสนี้นํามา 

แกไขจุดออนของแบรนดไดหรือไม ในขณะเดียวกันอาจนําโอกาสมาผสานกับจุดแข็งที่แบรนด มี

อยูเพื่อการเจริญเติบโตของแบรนดตอไป 

 4. อุปสรรค (Threats) คือ การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่สงผลทําใหเปนอันตราย หรือ

สงผลในทิศทางที่ไมดีตอแบรนด 

 สรุปตอนที่ 2 แบรนด (Brand) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่ผลิตภัณฑมี เปนผลรวมของ

ความรูสึกของผูบริโภคมีตอแบรนด รวมทั้งการรับรู การมีประสบการณรวมที่ส่ังสมจากความรูสึก

โดยรวมของผูใชแบรนดนั้น ๆ การเปนสวนหนึ่งของแบรนดในทุกดาน และวิถีทางการส่ือสารของ

สินคาทั้งหมด มีทั้งสวนที่จับตองไดและจับตองไมได  

 วิธีหาแบรนดดีเอ็นเอ คือ หาองคประกอบทั้งส่ีของแบรนดจากมุมมองของผูบริโภคให

ไดเสียกอน แลวจึงหาใหไดวาองคประกอบใดเปนแกนแทของแบรนด หากเปนแบรนดที่อยูใน 

ตลาดมาระยะหน่ึง จําเปนตองถามจากมุมมองของผูบริโภค เชนเดียวกับการหาองคประกอบรอบ

นอกของแบรนด โดยการสัมภาษณพูดคุยกับผูบริโภค จนสามารถหาองคประกอบของ แบรนดทั้ง 

4 สวน ไดแก รูปรางหนาตาภายนอก (attributes) คุณประโยชน (benefits) คุณคา (values) และ

บุคลิกภาพ (personality) เมื่อไดแลวก็ตองหาเหตุผลที่แทจริงที่ทําใหผูคนเลือกซ้ือ แตแบรนดนั้น ๆ 

ไมปนใจไปเลือกแบรนดอ่ืนใหจงได  

 เหตุผลดังกลาวอาจเปนเหตุผลทางดานกายภาพซ่ึงจับตองได และเปนเหตุเปนผล 

(tangible or rationale asset) หรืออาจจะเปนเหตุผลทางอารมณที่จับตองไมไดข้ึนอยูกับความ 

รูสึกเปนใหญ (intangible or emotional asset) ก็เปนไปได 

 การจะตัดสินใจเลือกองคประกอบใดจากองคประกอบทั้งส่ีในชั้นนอกและช้ันกลางมา 

เปนแบรนดดีเอ็นเอนั้น ตองคํานึงถึงสภาพตลาดและการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาในขณะ 
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นั้น แลววิเคราะหใหไดวาองคประกอบใดที่แบรนดอ่ืนก็มีเหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน แลวจึงตัด 

ออกจนเหลือตัวการสุดทายที่โดดเดน และมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาประจํามากที่สุดเปนส่ิงที่

สรางสัมพันธภาพ (relationship) ระหวางแบรนดกับผูใช ไดมากที่สุด 

 การสรางแบรนด คือ การทําความเขาใจและเขาถึงผูบริโภคในการดําเนินชีวิตอยาง 

ลึกซ้ึง (Consumer Insight) ถือเปนสวนสําคัญที่สุดในการสรางแบรนด โดยวิธีการที่เรียกวา 

กระบวนการสรางแบรนด 4 มิติ (4D-Branding Process) ซึ่งมี 4 ข้ันตอนใหญ ไดแก การคนพบ 

ความจริงใน 4 มิติ (Discovery), การคนหาแบรนดไอเดียที่โดดเดน (Disruption), การกระจาย 

ขาวสารของแบรนดไปยังลูกคาเปาหมาย (Disparity) และการวัดผลถึงสารที่เราส่ือถึงแบรนดในใจ

ลูกคา (Determine) 

 การวิเคราะหแบรนด (Brand Analysis) หรือการตรวจสอบแบรนด (Brand Audit) 

ดวย SWOT คือ จุดแข็ง (Strengths), จุดออน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities) และ 

อุปสรรค (Threats) 

 การตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑที่มีความ

แปลกใหมอยางแทจริง, ผลิตภัณฑที่ออกมาแทนที่ผลิตภัณฑเดิมแตเพิ่มความตางไปจากแบบเดิม 

และผลิตภัณฑใหมสําหรับผูผลิตแตมีบริษัทอ่ืนผลิตขายอยูในตลาดแลว ซึ่งผลิตภัณฑกระดาษที่

ทําจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ถือเปนผลิตภัณฑที่ออกมาแทนที่ของเดิม แตเพิ่มความ

แตกตางไปจากแบบเดิมดวยแนวคิดเพื่อส่ิงแวดลอมที่จะชวยแกปญหาหมอกควันไดอีกดวย 

  
ตอนท่ี 3 แนวทางการออกแบบสื่อเพื่อสื่อสารทางการตลาด สําหรับผลิตภัณฑกระดาษ 

จากเศษวัสดุทางการเกษตร 
 ความหมายของการสื่อสาร 
 หมายถึง กระบวนการถายทอดความหมายจากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยผานส่ือ 

หรือชองทางการสื่อสารเพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือการรับรูรวมกันและแสดง 

พฤติกรรมตอบสนองตอกันระหวางผูสงและผูรับสาร (กัญจณิพัฐ วงศสุเมธรต, 2549) 

 โดยไมวาจะเปนรูปแบบการส่ือสารระหวางบุคคล หรือการส่ือสารมวลชนก็จะมีองค 

ประกอบพื้นฐานที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการส่ือสาร หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา 

“สวนประสมทางการสื่อสาร” (Communication Mix) ซึ่งก็เปนพื้นฐานของสวนประสมการส่ือสาร 

โฆษณาดวย ซึ่งประกอบดวย 

 1. ผูสงสาร คือ ผูประกอบการ หรือผูขาย หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหบริษัทตัวแทน

โฆษณาทําหนาที่นี้ 



 31 

 2. ขาวสาร ซึ่งอาจจะเปนคําพูด รูปภาพ หรือสัญญาณ สัญลักษณ เคร่ืองหมายตาง ๆ 

เปนตน 

 3. ชองทางการส่ือสาร คือ ส่ือมวลชนตาง ๆ ไดแก วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง 

หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต เปนตน 

 4. ผูรับสาร คือ กลุมผูบริโภคเปาหมายในตลาด 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไดนั้น ผูรับสารจะตองเขารหัสดวยการเลือกใชสัญญาณ  
คําพูด หรือสัญลักษณที่ผูรับสารคุนเคย จึงจะทําใหผูรับสารถอดรหัส หรือแปลงขาวสารไปใน 
ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอบเขตประสบการณที่ส่ังสมมาในอดีตของทั้งสองฝาย ยิ่งขอบเขต

ดังกลาวเหมือนกันหรือตรงกันมากเพียงไร ก็ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากเพียงนั้น เพราะผู
สงสารสามารถเขาใจถึงความตองการและแรงจูงใจของผูรับสาร (Kotler, 1991: 569) 
 นอกจากจะตองเขาใจในกระบวนการส่ือสารทุกข้ันตอนแลว ยังตองเขาใจปจจัยอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ือสารอีกดวย ไดแก 

 1. การวิเคราะหผูรับสารเปาหมาย  
  การสื่อสาร และการโฆษณานั้นตองอาศัยความรูในเร่ืองวิทยาการดานการสื่อสาร
ในการนําไปวิเคราะหผูรับสารเพ่ือใหการโฆษณาประสบผลสําเร็จ ซึ่งตองรูจักผูรับสารนั้นหรือกลุม 
เปาหมายคือใคร เขารูจักหรือมีปฏิกิริยาตอผลิตภัณฑและบริการของเราอยางไร จะตองใชวิธีการ

ใดในการสื่อสารเพื่อเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเขา และตองเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความรูสึกและพฤติกรรมการตอบสนองขาวสารของกลุมผูบริโภคเปาหมายดวย 
  1.1 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (Buying Behavior) ณรงค จิวังกูร (2545) 
กลาววา ความเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) ทําใหทําการตลาดได

แมนยําข้ึน ขอมูลที่ไดจะไดถูกนําไปพัฒนาสินคา นโยบายราคา เปนแนวคิดทางยุทธศาสตรวาจะสู
กับคูแขงอยางไร 
   นักการตลาดสามารถเขาใจถึงบทบาทของส่ือของแตละข้ันตอนการซื้อ และ 
จุดที่จะพบกับลูกคาเปาหมาย (Contact Points) นักการตลาดจะสามารถวางแผนการสื่อสารการ 

ตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ซึ่งจะส่ือความหมายของแบรนด 
(Brand Idea) ถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
โดยข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีดังนี้ 
   1.1.1 จุดกระตุน (Trigger) เปนส่ิงกระตุนใหเกิดความอยากซ้ืออยางมีสติ

และไมมีสติ ข้ึนอยูกับชนิดของการซื้อ ไดแก ซื้อประจํา, ซื้อเพื่อแกปญหา หรือเปล่ียนแทนของเกา 
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และซ้ือเปนบางโอกาสและความถ่ีในการซื้อต้ังแตซื้อบอยไปจนถึงนาน ๆ ซื้อ บทบาทของส่ือก็
เพื่อใหเห็นปญหาที่สินคาสามารถชวยแกไขไดหรือความนาสนใจของสินคา 

   1.1.2 พิจารณา (Consider) เพื่อสรางแบรนดใหตรงกับความตองการ และ
เปนตัวเลือกของผูบริโภค โดยจํานวนครั้ง และชนิดการพิจารณาข้ึนอยูกับความตองการของลูกคา 
และสิ่งกระตุนอาจเปนการซ้ือเพื่อการบํารุงรักษาการแสดงออก การใหรางวัลกับตัวเองหรือการ
พัฒนาตัวเองใหดีข้ึน โดยการพิจารณาตอไปนี้ 

    1. การผสมผสานกันระหวางสวนประกอบภายนอกของสินคา หนาที่ 

ของสินคา ประโยชนของสินคา และคุณคาทางจิตใจ 

    2. ผลประโยชนจากหนาที่ของสินคามีความสําคัญและใชเวลาในการ

คิดโดยใชเหตุผลและขอมูลเปนหลัก 

    3. คุณคาทางจิตใจและอารมณจากสินคามีความสําคัญ โดยใชความ

เขาใจความหมายและตัดสินใจ 

    4. ความหมายของสินคาตอผูบริโภค มีความสําคัญสําหรับตัวผูบริโภค 

จะใชการพิจารณาโอกาสนอยที่สวนใหญจะซื้อทัน 

   1.1.3 คนหาขอมูล (Search) โดยมีแหลงขอมูล คือ ประสบการณตรง

ครอบครัว รานคา โฆษณา ผูชํานาญ บทความ ฯลฯ โดยปริมาณความเส่ียงที่ผูบริโภคจะพิจารณา

มาจากความสําคัญของสินคา คนที่ผูบริโภคไวใจและแหลงขอมูลสวนอ่ืน ๆ ซึ่งแบรนดจะตองเปน

ฝายใหขอมูลกับผูบริโภค  

   1.1.4 เลือก (Choose) ผูบริโภคจะมีจํานวนแบรนดที่จะเลือก ซึ่งตัวเลือก 

จะตองมีพื้นฐานของสวนประกอบภายนอกของสินคา ตลอดจนการพัฒนาตลาดของสินคาดวย 

ดังนั้นแบรนดตองเปนตัวเลือกในลําดับตน ๆ ของผูบริโภคใหได โดยการแสดงจุดเดนและความ 

แตกตางของแบรนด 

   1.1.5 ซื้อ (Buy) ผูบริโภคตัดสินใจซื้อในข้ันสุดทาย โดยสาเหตุตอไปนี้ 

    1. การกระจายสินคา / การแสดงสินคา 

    2. โปรโมชั่น 

    3. สินคาทดลอง / แจกสินคาตัวอยาง 

    4. พนักงานขาย / รานคา 

    5. บริการหลังการขาย 

    การสื่อสารของแบรนดในข้ันตอนนี้ก็เพื่อที่จะบอกจุดที่ขายสินคา หรือ 

ขายสินคาอะไรบาง และเพื่อช้ีจังหวะในการซื้อที่คุมคาที่สุด 
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   1.1.6 ประสบการณจากการใช (Experience) มีสวนในการตัดสินใจซ้ือในเร่ือง

ตอไปนี้  

    1. การคาดหวังในตัวสินคา 

    2. ความสําคัญในการซ้ือมีมากข้ึนหรือนอยลง 

    3. ผูบริโภคพบสินคาแบรนด/แบบอ่ืนที่เหมาะสมกวาหรือไม 

    4. ผูบริโภคพอใจกับสินคาหรือไม ซึ่งบทบาทในการสื่อสารของแบรนด 

ก็เพื่อเพิ่มความพอใจของผูซื้อใหเกิดการซ้ืออีก 

  1.2 พฤติกรรมผูบริโภคตนศตวรรษที่ 21 เมื่อเวลาเเปล่ียนไปพฤติกรรมของผูบริโภค

ก็มีการปรับเปล่ียนเชนกัน ซึ่งผูบริโภคในตนศตวรรษที่ 21 นี้มีลักษณะ ดังตอไปนี้  

   1.2.1 ผูบริโภคเนนซื้อสินคาและบริการที่ใหคุณคาเพิ่ม (Value Added) และ

คํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ ซึ่งทําใหผูบริโภคพยายามคนหาขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการใหมากที่สุดกอนการตัดสินใจซื้อ 

   1.2.2 ผูบริโภคใสใจในสุขภาพมากข้ึน ขาวสารที่สงไปใหผูบริโภคจะตองมี

ความลึกของขาวสารเพียงพอ จะตองใหความรู (Educate) ผูบริโภคถึงประโยชนที่ผูบริโภคจะ

ไดรับกอนที่จะส่ือสาร (Communicate) จูงใจใหผบูริโภคจดจําในช่ือตราสินคา (Brand Product) 

มีความอยากไดและตัดสินใจซื้อ 

   1.2.3 ผูบริโภคสนใจกับกิจกรรมนันทนาการมากข้ึน 

   1.2.4 ผูบริโภคหวงใยสภาพแวดลอมมากข้ึน 

   1.2.5 ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการไดงายข้ึน เพราะชองทางการ

จําหนายสินคาหรือบริการมากข้ึน 

   1.2.6 สภาพแวดลอมในการซื้อของผูบริโภคเปล่ียนไป กลาวคือ 

    1. การคาปลีกที่ไมมีหนาราน (Non Store Retailing) เพิ่มความสะดวก 

สบายใหกับผูบริโภคมากข้ึนกวาเดิม เชน การขายสินคาผานส่ือออนไลน ส่ือโทรทัศน  

    2. การคาปลีกที่มีหนาราน (Store Retailing) ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

ใชกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) การให 

บริการเสริมพิเศษที่ใหทั้งความรูและความบันเทิง การสรางประสบการณ ความทรงจําที่ดี 

   1.2.7 ผูบริโภคเปดรับส่ือหลายประเภทมากข้ึน IMC มีบทบาทที่สําคัญในการ

สรางความสนใจและจูงใจ 
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   1.2.8 ผูบริโภคตองการสินคาที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ดังนั้นรูปแบบการ

ส่ือสารแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One on One Marketing) จึงมีบทบาทสําคัญ 

   นอกจากนี้ ยังไดกลาวเพิ่มถึงสภาพแวดลอมทางการตลาดในตนศตวรรษที่ 

21 ดังนี้ 

   1. ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําใหผูบริโภคระวังการใชจาย เลือกซ้ือสินคาที่

มีคุณคาเพิ่มที่เหนือกวา (Superior Value Added)  

   2. เนื่องจากความไมแนนอนทางการเมืองทําใหการลงทุนชะลอตัว  
   3. ผูบริโภคมีการศึกษาสูงข้ึน หาขอมูลเพิ่มเติมไดจากแหลงขาวสาร ขอมูลที่
มีใหเลือกมาก และความออนไหวกับราคามากขึ้น ภาคธุรกิจจึงพยายามใหผลตอบแทนที่เกิน

ความคาดหมายของผูบริโภค  
   4. สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเปล่ียนไป ผูบริโภคไทยมีความคิด
เปนสากลมากข้ึน มีพฤติกรรมอยางคนเมือง (Cosmopolitan) มากข้ึน นิยมสินคาจากตางประเทศ 

เคร่ืองมือ IMC ไดรับความสนใจจากผูบริโภคมากข้ึน 
   5. วิทยาการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปจจุบันสังคมไทยเปดรับขาวขอมูล
และวิทยาการใหมมากและกระจายขาวไดอยางรวดเร็ว สงผลใหวงจรชีวิตผลิตภัณฑของสินคาใน
ตลาดสั้นลง จึงตองนํา IMC มาใชเพื่อสรางการจดจํา รูจัก ชอบ และซ้ือ 

  1.3 งานวิจัยจากทรูธ เซ็นทรัล (McCann Truth Central) หนวยงานวิจัยของเอเจนซ่ี 
McCann Erickson (8 Consumer Trends Snapshot 2013) ไดกลาวถึง ผูบริโภค 8 แบบที่
ปรากฎในป 2013 ที่จะเปนขอมูลสําหรับนักการตลาดและนักโฆษณา เพื่อใชส่ือสารทางการตลาด
กับผูบริโภคในป 2013 

   โดยรูปแบบผูบริโภคในป 2013 ที่เดนชัดมากที่สุดมีทั้งหมด 8 รูปแบบ ซึ่งถูก
จัดหมวดหมูภายใต 4 แนวทางหลัก (4 MEGA TRENDS) คือ  
   1.3.1 TRUTH ผูบริโภคตองการรับรูและคนหาความจริง ไดแก 
    1. Farm to Table Everything : จากกระแสเร่ืองการดูแลสุขภาพ ทํา

ใหผูบริโภคใสใจกับส่ิงที่ตนเองรับประทานเปนอยางมาก ทั้งกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอชุมชน
และส่ิงแวดลอม ประโยชนของสวนผสมแตละชนิด เปนตน นอกจากน้ีการใสใจยังขยายสูสินคา
ประเภทอุปโภค เชน สบู แชมพู อีกดวย ซึ่งคาดการณวาในป 2013 ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับ
การศึกษาเร่ืองประวัติ จุดมุงหมาย และจุดยืนของแบรนดมากยิ่งข้ึน ดังนั้นนักการตลาดตองสราง 

Story ใหกับแบรนดหรือสินคา ตัวอยางเชน Food with Integrity และ Back to the start ของ
Chipotle 
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   1.3.2 WANDERLUST ผูบริโภคที่อยากออกจากกรอบ และตองการทําตาม
ปรารถนา ไดแก  

    1. Eclectic Avenue: ในยุคที่นวัตกรรมและโลกดิจิตอลไดสรางนิยาม 
ใหมใหกับความแปลกใหมในสังคม ผูบริโภคไดสัมผัสมิติใหมแหงการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
การประยุกตศิลปะ และแบรนดรวมกันสรางสินคาและบริการที่มีความเฉพาะตัว เชน Co-Brand, 
Co-Product, ศิลปะ-ศิลปะ เปนตน ตัวอยางเชน คอลเล็คช่ันพิเศษของ Maison Martin Margiel 

รวมกับ H&M 

    2. Scent, The Mood Elixir : ความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 

ทําใหผูบริโภคมองหาหนทางคลายเครียดดวยวิธีตาง ๆ คาดการณวาใน 2-3 ปนี้ จะเห็นสินคาและ

บริการแปลกใหม ที่ทําใหผูบริโภครูสึกผอนคลายราวกับอยูในสปาตลอดเวลา ผูบริโภคจะรูสึก

สบายเมื่อใชสินคาและบริการเหลานี้ผานการรับรูจากประสาทสัมผัส  

    3. Retail Wonderland เม่ือผูบริโภคในเมืองใหญคุนเคยกับเทคโนโลยี 

สมารทโฟนและการจายเงินผานระบบออนไลน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคนหาตําแหนงมากข้ึน 

คาดการณวาจะมีวิวัฒนาการที่ลํ้าหนากวาการซื้อขายในรานคาปลีก เกิดประสบการณใหมในการ

เลือกซ้ือสินคาในชีวิตประจําวันโดยทําให Retail Space ใกลผูบริโภคมากข้ึน ไมตองเขาไปในราน

ก็สามารถซ้ือสินคาและบริการไดทุกที่ทุกเวลา  

   1.3.3 PIONEER ผูบุกเบิกและสรางสรรคส่ิงใหม ไดแก 

    1. The State of Alchemy เทคโนโลยีที่จะถูกสรางสรรคข้ึนมาไมเพียง 

แตจะพัฒนามาเพื่อการใชงานของผูคนในปจจุบัน ทวายังพัฒนาเพื่อกาวขามผานขีดจํากัดเดิม ๆ 

เชน อุปกรณอิเล็คโทรนิคสามารถเช่ือมโยงเขาดวยกันเปน Ecosystem (บาน-รถ-โทรศัพท), 

นวัตกรรมดานสุขภาพที่สามารถทําไดดวยตนเอง (App ตรวจระดับน้ําตาล, App ออกกําลังกาย) 

    2. Asian Renaissance ยุคทองของเอเชียจากความสําเร็จของสุดยอด

เพลงดังแหงยุคอยาง กังนัม สไตล และปรากฎการณแอพลิเคชั่นยอดฮิตอยาง LINE กับการใช

สติกเกอร หรือการนําสวนผสมของเอเซียมาใชกับสินคาหลากหลายประเภท คาดการณไดวา

สําหรับตลาดโลกตอไป กระแสวัฒนธรรมแบบเอเซียจะยังคงความแรงอยู และทั่วโลกก็กําลังจับตา

มองอยูวาจะมีอะไรใหม ๆ เกิดข้ึนอีก  

   1.3.4 ILLUMINATION คิดและทําอยางยั่งยืน ไดแก 

    1. Self-Sustainable Inspiration จากการสํารวจกระแสในส่ือสังคม 
ออนไลน รวมไปถึงความนิยมในอุปกรณสรางแรงบันดาลใจอยาง Pinterest, Instagram หรือ Nike 
Fuel เห็นไดวาผูคนมองหาความคิดหรือขอความที่สรางแรงบันดาลใจในแตละวัน ผูบริโภคใช
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เทคโนโลยีที่มีอยูในการทําใหชีวิตในแตละวันมีความสุขข้ึน นอกจากนี้จะเห็นวาแบรนดตาง ๆ ก็
แขงกันออกแคมเปญที่ชวยสรางแรงบันดาลใจและพัฒนาสังคม อาทิเชน สายรัดขอมือ Nike 

Fuel, App Lift สําหรับฝกนั่งสมาธิดวยตนเอง เปนตน 
    2. Enterprise for The World การที่แบรนดตาง ๆ ใหความสําคัญกับ 
การทําความดี รวมไปถึงการรวมมือกับองคกรไมหวังผลกําไร ผนวกกับความตองการในการสราง
ความแตกตางใหกับสังคมของผูบริโภค ทําใหบริษัทตาง ๆ ไมหยุดนิ่งในการทําใหโลกนาอยูมากข้ึน

นักการตลาดจึงใชความคิดสรางสรรค และปรัชญาการชวยเหลือเพื่อนมนุษยเปนจุดขาย ในขณะที่
ผูบริโภคก็สามารถมีสวนสําคัญในการชวยเหลือสังคมรวมกับองคกรมากข้ึน เชน App Charity 
Mile ยิ่งวิ่งยิ่งบริจาค, Plant Bottle ขวดทําจากพืชของ Coca-Cola, แคมเปญ Home การให 
Commitment ดานส่ิงแวดลอมของ IKEA เปนตน 

 2. การตอบสนองตอขาวสารการโฆษณา  
  จุดมุงหมายของการโฆษณา คือ การที่กลุมเปาหมายที่เปนผูรับสารมีปฏิกิริยา 
ตอบสนองตอขาวารการโฆษณาหลังจากที่ไดรับ ใหเปนไปในทิศทางที่ผูโฆษณาคาดหวัง เชน การ
ซื้อ แตเนื่องจาการซื้อของผูบริโภคไมไดเกิดข้ึนในทันที ดังนั้นผูโฆษณาจึงตองทําความเขาใจ

กระบวนการตอบสนองขาวสารของผูบริโภค เพื่อทราบถึงวิธีการพัฒนาขาวสารโฆษณาใหเกิดผลดี
สามารถสรางผลกระทบตอผูบริโภคต้ังแตการทําใหผูบริโภครูจัก เขาใจหรือรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
นั้น ๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดความสนใจ ความพึงพอใจ และเกิดความตองการจนในที่สุด เกิดพฤติกรรม
การซื้อ และม่ันใจที่จะซื้อซํ้าในคร้ังตอไป 

  นักวิชาการไดพัฒนาแบบจําลองตาง ๆ เพื่อชวยอธิบายลําดับข้ันของการตอบสนอง 
(Response Hierarchy Models) ตอขาวสารหรือลําดับข้ันในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ 
ผูบริโภค โดยแบบจําลองที่รูจักกันมากที่สุดมี 4 แบบ คือ (Belch & Belch, 2004: 147-148)   
  2.1 แบบจําลองไอดา (AIDA model) ไดถูกพัฒนามาจากกระบวนการขาย โดยใช

พนักงาน สําหรับแบบจําลองนี้จะอธิบายถึงกระบวนการเรงเราของพนักงานขาย เพื่อใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อ มี 4 ข้ันตอนตามลําดับ คือ 
   2.1.1 ความต้ังใจ (Attention : A) หมายถึง การที่ผูสงสารทําใหผูรับสาร เกิด

ความพรอม มีความต้ังใจในการฟงขาวสาร ดังนั้น การโฆษณาจึงตองเร่ิมจากการสรางขาวสารให
นาสนใจ สะดุดหู สะดุดตาผูบริโภคเปาหมาย  
   2.1.2 ความสนใจ (Interest : I) หมายถึง การเราใจผูบริโภคใหเกิดความ
สนใจในสินคาหรือบริการหลังจากที่ไดรับฟงขาวสารในข้ันหนึ่งแลว การสรางความสนใจ อาจทาํได

โดยการนําเสนอประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับจากการซื้อสินคา หรือใชบริการ ชวยแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 
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   2.1.3 ความตองการอยากได (Desire : D) หมายถึง การที่ผูสงสารจูงใจให
ผูรับสารตองการในสินคาหรือบริการ ในการส่ือสารการโฆษณาที่ดีจะตองเปนการส่ือสารที่สราง

ความสนใจใหเกิดกับผูบริโภคในระดับที่กลายเปนความปรารถนาอยากเปนเจาของ หรืออยาก
ทดลองใชสินคาที่นําเสนอ 
   2.1.4 การตัดสินใจซื้อ (Action : A) หมายถึง การที่ผูสงสารตองกระตุนให
ผูรับสารเกิดพฤติกรรมการตอบสนองความตองการของตน นั่นคือ การซ้ือ จึงจะเปนการสราง

ขาวสารและการโฆษณาที่ดี  

  2.2 แบบจําลองลําดับข้ันของผลกระทบ (Hierarchy of effects model) หรือที่

เรียกวา แบบจําลองลําดับข้ันของประสิทธิผลทางดานการสื่อสาร เปนแบบจําลองที่รูจักอยาง

แพรหลายที่สุด พัฒนาข้ึนโดยโรเบิรต ลาวิดจ และแกร่ี สไตเนอร (Lavidge & Steiner) โดยเปน

รูปแบบความคิด (Paradigm) สําหรับเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค และวัดประสิทธิผล

ของการโฆษณา โดยมีสมมติฐานวาการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไมไดเกิดข้ึนทันที แตจะผาน

กระบวนการเปนข้ันตอนตาง ๆ ตามลําดับ ดังนั้นการส่ือสารไมควรนําไปสูการตัดสินใจซื้อ หรือเกิด

พฤติกรรมการตอบสนองทันที แตควรใหการส่ือสารนั้นบรรลุผลสําเร็จไป ทีละข้ันซึ่งมี 6 ข้ันตอน 

ดังนี้ 

   2.2.1 การรูจัก (Awareness) หมายถึง การที่ผูสงสารหรือนักโฆษณามุงเนน

ใหผูบริโภคซ่ึงเปนผูรับขาวสารไดรูจัก หรือรับรูตราสินคาและผลิตภัณฑ หรือบริการที่เสนอขาย 

   2.2.2 ความรูความเขาใจ (Knowledge) หมายถึง การที่ผูบริโภคเกิดความรู

เกี่ยวกับสินคากรือบริการที่เสนอขาย เชน คุณสมบัติ รูปลักษณ สรรพคุณ องคประกอบอ่ืน ๆ ของ

ผลิตภัณฑ 

   2.2.3 ความชอบ (Liking) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอ

ผลิตภัณฑและบริการ และมีทัศนคติที่ดีตอสินคา (Brand) 

   2.2.4 ความพอใจ (Preference) หมายถึง การที่ผูบริโภคสั่งสมทัศนคติที่ดี

เพิ่มข้ึนจนกลายเปนความพึงพอใจ หรือความชอบที่เหนือกวาผลิตภัณฑที่เปนทาง ในข้ันนี้อาจทํา

ไดโดยการที่นักโฆษณาตองชี้จุดเดนของผลิตภัณฑที่เหนือกวาคูแขง จึงจะทําใหผูบริโภคเกิดความ

ตองการผลิตภัณฑนั้น ๆ  

   2.2.5 ความมั่นใจ (Conviction) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูบริโภคเกิดความรูสึก

เชื่อมั่นแลววาผลิตภัณฑหรือบริการที่สารนําเสนอนั้นเหนือกวาคูแขง จึงมีความปรารถนาที่จะซ้ือ 

ในข้ันตอนนี้ผูสงสารควรมุงจูงใจใหผูรับสารเกิดความรูสึกวาควรซื้อผลิตภัณฑ 
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   2.2.6 การซื้อ (Purchase) เปนข้ันสุดทายที่ผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อจริง 

ซึ่งเปนผลมาจากความคิดที่รูสึกมั่นใจในผลิตภัณฑ ข้ันตอนนี้พนักงานขายมีบทบาทสําคัญมากใน

การเรงรัดใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ 

    หลักการพื้นฐานของแนวคิดแบบจําลองนี้ คือ สารที่สงออกไปในแตละครั้ง

สามารถเขาถึงผูบริโภคแตละคนและกอใหเกิดผลกระทบที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นการที่สารจะ

เขาไปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตอบสนอง หรือการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคไดตองใชเวลา

ระยะหนึ่ง เพื่อใหผลกระทบของการส่ือสารไดมีการพัฒนาตามลําดับ  

   แบบจําลองนี้ กลายมาเปนนิยามของอิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอกระบวนการ

ซื้อของผูบริโภค โดยไดถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาวา 

สามารถกอใหเกิดผลกระทบข้ันตาง ๆ มากนอยอยางไรในผูบริโภค โดยวัดความเปล่ียนแปลงของ

ผลกระทบในแตละลําดับข้ัน ดังนั้นการโฆษณาเพ่ือใหมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภค จึงเปนการจูงใจใหผูบริโภคใหเกิดพฤติกรรมตามลําดับข้ันตอนดังกลาว จนถึงการเลือก

ซื้อสินคา (นิวัต วงศพรหมปรีดา, 2542: 46) 
 

  
ภาพที่ 14 ลําดับข้ันของผลกระทบในกระบวนการสื่อสารที่มีตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค ตามแนวคิดของลาวิดจ และสไตเนอร 

ที่มา: ธัชมน ศรีแกนจันทร, สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544), 33. 
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  2.3 แบบจําลองการยอมรับนวัตกรรม (Innovation-adoption madel) แบบจําลอง

นี้เกิดข้ึนจากผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมหรือการตัดสินใจยอมรับผลิตภัณฑใหม

ของผูบริโภค โดยนักวิชาการอเมริกันชื่อ เอเวอรเรต เอ็ม. โรเจอรส (Everette M. Rogers, 1962) 

ไดสรุปผลการวิจัยวากระบวนการตัดสินใจรับผลิตภัณฑใหม หรือการยอมรับนวัตกรรมของ

ผูบริโภค แบงออกไดเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ (พิบูล ทีปะปาล, 2554: 41-42)  

   2.3.1 ข้ันการรูจัก (Awareness Stage) ในข้ันนี้ผูบริโภครับรูวามีผลิตภัณฑ

ใหมเกิดข้ึนในทองตลาด แตมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑนอยมาก ผูบริโภคอาจเลิกใหความสนใจ

ไดหากหลังจากนั้นไมไดรับการกระตุนใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนอีก นอกจากวาผูบริโภค 

มีควมรูสึกวาผลิตภัณฑใหมนั้นมีประโยชนตอเขา 

   2.3.2 ข้ันความสนใจ (Interest Stage) ในชั้นนี้ผูบริโภคไดรับการกระตุน 

บางอยาง หรือเรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน เชน ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ ผลประโยชน ราคา 

และความพรอมของผลิตภัณฑที่จะามารถซ้ือไดโดยสะดวก เปนตน จึงทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ 

   2.3.3 ข้ันการประเมินผล (Evaluation Stage) ในข้ันนี้ผูบริโภคจะทําการ 
ตัดสินใจวาผลิตภัณฑใหมเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของเขาหรือไม โดยการประเมิน 
จากเกณฑการซื้อหรือความมุงหมายบางอยาง เพื่อพิจารณาไตรตรองดูวาควรซ้ือผลิตภัณฑใหม 

มาใชดีหรือไม จะทําใหเขาไดรับความพอใจหรือไม 
   2.3.4 ข้ันการทดลองใช (Trial Stage) ในข้ันนี้ผูบริโภคไดทดลองซ้ือผลิตภัณฑ
ไปใชกอน เพราะคิดวาเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะประเมินวาผลิตภัณฑใหมนั้นดีจริงหรือไม จากการไดใช

จริงจะทําใหไดตัดสินใจได สามารถกระตุนใหผูบริโภคทดลองซื้อโดยใชเทคนิคการสงเสริมกรขาย 
เชน การสาธิต การแจกตัวอยางผลิตภัณฑขนาดเล็กเพื่อทดลองใช เปนตน 
   2.3.5 ข้ันการยอมรับ (Adoption Stage) ในข้ันนี้ผูบริโภคไดทดลองซ้ือใชแลว 
และเกิดความพึงพอใจ จึงไดตัดสินใจซื้อและใชตอไปอีก 

   แบบจําลองการยอมรับนวัตกรรมนี้ มีประโยชนตอการวางแผนการส่ือสาร 
การโฆษณาเปนอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการแนะนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 
  2.4 แบบจําลองการประมวลขอมูล/ความรู (Information-processing model) 
เปนแบบจําลองกระบวนการตอบสนองตอขาวสารของผูบริโภคอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะใกลเคียง

กับแบบจําลองลําดับข้ันของผลกระทบหรือประสิทธิผล แบบจําลองนี้ถูกพัฒนข้ึนโดย วิลเลียม 
แมคไกวร (William McGuire, 1978) โดยเช่ือวากอนจะตัดสินใจซ้ือผูบริโภคไดรับขาว สารในรูปแบบ
ตาง ๆ ของการโฆษณาโนมนาวใจ (Persuasive communication) เชนเดียวกับแบบจําลองลําดับ
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ข้ันตอนของผลกระทบที่มีตอดานการส่ือสารดังที่กลาวมาแลว ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ (พิบูล  
ทีปะปาล, 2545: 42-43)  

   2.4.1 ข้ันการนําเสนอขาวสาร (Message Presentation) เปนข้ันของการเปดรับ
ขาวสาร ซึ่งผูสงสารจะสงขาวสารผานชองทางตาง ๆ ไปยังผูรับสารเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
หรือบริการที่นําเสนอ พรอมเชิญชวนใหเกิดการซื้อ ในขณะเดียวกันผูรับสารก็จะเปดรับขาวสาร
โดยผานการไดเห็น ไดยิน ไดฟง ซึ่งอาจจะสนใจหรือไมสนใจ หรืออาจรับขอมูลเพียงบางสวน 

   2.4.2 ข้ันความต้ังใจ (Attention) ผูรับสารเกิดความต้ังใจรับฟงขาวสารการ
โฆษณาที่ผูสงสารนําเสนอตอไป ถาขาวสารที่ผูรับสารไดเปดรับในข้ันที่ 1 นาสนใจ  
   2.4.3 ข้ันความเขาใจ (Comprehension) ผูรับสารมีความรูความเขาใจใน
ผลิตภัณฑหรือบริการเพิ่มข้ึน เมื่อไดมีการติดตามขาวสารการโฆษณาดวยความต้ังใจ  

   2.4.4 ข้ันการยอมรับ (Yielding) ในข้ันนี้ขาวสารโฆษณาจะมีผลกระทบตอ
ความรูสึกของผูรับสาร กลาวคือ เม่ือผูบริโภคเกิดความรูความเขาใจผลิตภัณฑหรือบริการก็จะเกิด
การยอมรับขาวสาร และเกิดความชอบ (Liking) นั่นเอง 

   2.4.5 ข้ันการจดจํา (Retention) เปนข้ันที่ผูบริโภคสามารถจดจําและเขาใจ

ขอมูลบางสวนของขาวสารที่รับมาได ซึ่งจะมีในแบบจําลองนี้เทานั้น ทั้ง ๆ ที่เปนข้ันตอนที่สําคัญ

มาก เพราะในแผนรณรงคเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Campaige) ไมอาจทําใหเกิดการซ้ือ

ไดทันที แตมุงหวังใหผูบริโภคไดนําขอมูลขาวสารไปใชไดทีหลัง เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะ

เลือกซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ 

   2.4.6 ข้ันการเกิดพฤติกรรม (Behavior) เปนข้ันที่ผูบริโภคแสดงพฤติกรรม

อยางใดอยางหนึ่ง เชน ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ หรือใชบริการที่ไดนําเสนอไป 
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ภาพที่ 15 เปรียบเทียบกระบวนการตอบสนองตอขาวสาร 

ที่มา: George E. Belch and Michael A. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communications Oerspective  (New York: The McGraw-Hill. 2004), 147. 

 

  พิจารณาแบบจําลองทั้ง 4 แบบขางตน เห็นวาผูบริโภคหรือผูรับสารมีพฤติกรรม 

การตอบสนองตอขาวสาร เปนไปตามแบบจําลองพื้นฐานของการเรียนรู ที่ประกอบดวย  

  1. ข้ันความรู (Cognitive Stage: Learn) คือ ข้ันที่ผูรับสารเกิดการเขาใจ รับรูหรือ 

รูจักผลิตภัณฑ หรือตราสินคา ตลอดจนมีขอมูล มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะ 

หรือผลประโยชนที่จะไดรับจากผลิตภัณฑ 

  2. ข้ันความรูสึก (Affective Stage : Feel) คือข้ันที่ขาวสารการโฆษณาเขาไปมีผล 

กระทบตอระดับความรูสึกของผูรับสาร เชน ชอบ หรือไมชอบในตราสินคาที่โฆษณานั้น รวมทั้ง 

ระดับความตองการ ความพอใจ และความมั่นใจในตราสินคา 
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  3. ข้ันแสดงพฤติกรรม (Behavioral Stage: Do) คือ ข้ันที่ผูรับสารมีการกระทํา 

อยางหนึ่งอยางใดตอผลิตภัณฑที่โฆษณา เชน มีการทดลองใช การเลือกซื้อ หรือการแนะนําให 

ผูอ่ืนไปซื้อ เปนตน 

 3. พฤติกรรมการเลือกรับขาวสารของผูบริโภค  

  ผูบริโภครับขอมูลขาวสารมากมาย แตมีบางสวนเทานั้นที่รับรูและจดจําได ทั้งนี้ 

เพราะผูบริโภคมีกระบวนการของการเลือกรับสาร ซึ่งจะตองมีความตอเนื่องและเกี่ยวของกัน 

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ (ปรมะ  สตะเวทิน, 2542: 121)  

  3.1 การเลือกเปดรับหรือเลือกใชส่ือมวลชน (Selective Exposure) ผูรับสารมี

โอกาสที่จะรับสารมากมายแตมีเวลา และความสามารถจํากัดในการรับสารจากแหลง ตาง ๆ 

รวมทั้งมีความพอใจและไมพอใจผูสงสารแตกตางกัน ดังนั้น ประชาชนผูรับสารจึงเลือกที่จะเปดรับ 

หรือเลือกใชส่ือมวลชนที่เสนอขาวสารความคิดเห็นที่พองกับความคิดและทัศนคติของตน และ

ไมใหความสนใจตอโฆษณาที่ ขัดแยงกับประสบการณและความเช่ือเดิมของตนที่มีอยูกับ 

ผลิตภัณฑนั้น ๆ  

  3.2 การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) เพื่อใหเกิดความต้ังใจในการ

รับขอมูล นักโฆษณาจะตองใชความพยายามสรางงานโฆษณาใหมีลักษณะเดน เพื่อใหผูบริโภค

เกิดความต้ังใจรับขาวสารอยางตอเนื่อง 

  3.3 การเลือกรับรู หรือเลือกตีความหมาย (Selective Perception or Selective 

Interpretation) หลังจากที่ผูบริโภคเลือกชมเลือกฟงแลวผูบริโภคก็จะเลือกตีความเนื้อหาของส่ือ

ตามความรู ความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณและวัฒนธรรมของตน 

  3.4 การเลือกจํา (Selective Retention) แมจะผานข้ันที่สามมาได ก็ไมไดถูกจําได

ทั้งหมด เพราะมนุษยมักจะเลือกจําเนื้อหาที่สอดคลองกับรสนิยม ทัศนคติ คานิยม ความชอบ 

ตลอดจนประสบการณเดิมของตน 

  เมื่อไดหลักการเกี่ยวกับการสรางแบรนด และการส่ือสารดานการตลาดแลว จึงจะ 

สามารถสรางเนื้อหาเพื่อที่จะไดนําไปส่ือสารตอไปยังผูบริโภคได และในหัวขอตอไปจึงไดศึกษา 

เกี่ยวกับส่ือที่เหมาะสม 

 เครื่องมือของการสื่อสารทางการตลาด (เสรี วงษมณฑา, 2547) 

 การส่ือสารการตลาดจะใชรูปแบบของการติดตอส่ือสารที่เหมาะกับผูบริโภคกลุมนั้น 

หรือเปนส่ิงที่ผูบริโภคเปดรับ โดยแตละรูปแบบมีลักษณะดังตอไปนี้  

 1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใชส่ือประเภทตาง ๆ ที่สามารถสงขาวสาร

ไปสูผูรับสารไดทั่วถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผานส่ือมวลชน ส่ือมวลชน (Mass Media) อัน
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ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และส่ือเฉพาะกิจ ไดแก ปายโฆษณากลางแจง โบรชัวร 

แผนพับ โปสเตอร 

 2. การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการสรางความสัมพันธระหวางองคกร

กับกลุมสาธารณชนหรือชุมชน การประชาสัมพันธเปนการสรางภาพพจนขององคกร (Corporate 

Image) ซึ่งเปนจุดมุงหมายระยะยาว หรือเปนการใหความรูหรือแกไขขอผิดพลาด  

 3. การสงเสริมการขาย (Sele Promotion) เปนการกระตุนยอดขายระยะส้ันเพื่อ 

กระตุนใหเกิดการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑหรือเปนส่ิงที่จูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุนหนวยงาน ขาย, 

ผูจัดจําหนาย หรือผูบริโภคคนสุดทาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด (Belch 

& Belch, 2001) หรือเปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการซึ่งใชสนับสนุนการโฆษณา และการขาย

โดยใชพนักงานขาย (Etzel, Walker & Stanton, 2001) ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ ทําใหเกิด

การทดลองใชหรือการซื้อโดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืน ๆ ในชองทางการจัดจําหนายแตถาทํา

บอย จะทําใหเสียภาพพจนของสินคาและบริษัทได การสงเสริมการขาย ไดแก การลด แลก แจก 

แถม หรือชิงโชค เปนตน 

 4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการติดตอส่ือสารจากผูสง

สารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลแบบ 2 ทาง (Two 

Way Communication) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคความชอบสินคา ความเชื่อมั่นสินคา และซ้ือ

สินคา ผูสงขาวสารจะสามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที การขายโดยพนักงาน

ขายถือเปนส่ือที่สําคัญมาก   

 5. การตลาดทางตรง หมายถึง การติดตอส่ือสารจากบริษัทไปยังลูกคาเปาหมาย 

โดยตรง เพื่อใหไดรับการตอบสนองหรือการซื้อสินคา การตลาดทางตรงไมไดมีเพียงแตการสง 

จดหมายทางตรง หรือสงแคตตาล็อคส่ังสินคาทางไปรษณียเทานั้น แตเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ี 

หลากหลาย อาทิ การจัดการฐานขอมูล การขายตรง การตลาดทางโทรศัพท การโฆษณาที่ตอบ 

สนองโดยตรงผานจดหมายทางตรง อินเตอรเน็ต ตลาดออนไลน และส่ิงพิมพ หรือส่ือโทรทัศนอ่ืน ๆ 

เพื่อสรางการตอบสนองจากลูกคา เชน การส่ังซ้ือสินคา การขอขอมูลเพิ่มเติม การเยี่ยม รานคา 

เปปนตน คุณลักษณะทั่วไปของการตลาดทางตรง มี 4 ประการ คือ 

  5.1 เปนการสงขอวามใหปจเจกบุคคล (Nonpublic Message) 

  5.2 ขออความจะกระตุน (Customized Message)  

  5.3 ขอความจะเตรียมอยางรวดเร็ว (An addressed Individual up-to-date 

Message) 
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  5.4 ขอความเปลี่ยนตามการตอบสนองของผูรับ (Interactive Message) 

 6. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) เชน การประกวดการ 

แขงขัน การฉลอง การเปดตัวสินคาใหม ซึ่งเปนวิธีที่นิยมมากในปจจุบัน เพราะเปนการส่ือสาร 

การตลาดที่สามารถจูงใจใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมได และสามารถวัดผลไดดวยจํานวนของผูที่

เขามามีสวนรวมในกิจกรรม และสนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดข้ึน  

 7. การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ (Merchandising) เปนการทําวัสดุส่ิงของข้ึนมา ซึ่งวัสดุ 

ส่ิงของเหลานั้นมีขาวสารเกี่ยวกับสินคาอยูดวย อาจจะเปนโลโก ตราสินคา คําขวัญ ผลิตภัณฑ 

เหลานี้จะเปนเสมือนส่ือเคล่ือนที่ (Moving Media) ซึ่งกอใหเกิดการส่ือสารตราสินคา (Brand 

Contact) ไดเปนอยางดี  

 8. การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet) เปนระบบเครือขาย 

คอมพิวเตอรเครือขายหนึ่ง เชื่อมโยงและสงขอมูลขาวสารถึงกันไดอยางกวางขวาง และรวดเร็ว 

  ซึ่งในสวนของตลาดออนไลน หรือตลาดดิจิตอลนี้ไดมีผูเสนอแนวคิด และสถิติใน

การ ใชเปนขอมูลในการเลือกพิจารณาตามความหมาะสมในการใชส่ือ โดยสมาคมผูดูแลเว็บไซต

ไทย (2556) ไดกลาวถึง 4 กลยุทธดิจิตอลของไทยในป 2556 ไดแก 

  8.1 Media เฉพาะเจาะจง คือ ส่ือดิจิตอลมีลักษณะพิเศษในการเขาถึงกลุม เปาหมาย

ไดจําเพาะเจาะจงมากกวาส่ือด้ังเดิม เชน ชองทาง Social Media อยาง Facebook สามารถสื่อสาร

กับกลุมเปาหมายไดชัดเจนทั้งอายุ เพศ ความสนใจ หรือเว็บไซต Group Buying ที่สามารถดึง

ลูกคาเขามาในรานไดแนนอนกวา  

   เทคโนโลยีของการโฆษณาออนไลนที่พัฒนาข้ึน สามารถรูถึงความตองการ

ของผูใชเว็บไซต และจะจดจําไปเร่ือย ๆ (จาก Cookies) หรือ Retargeting Ads เชน เพียงคลิกดู

โฆษณารองเทาทั้งที่ยังไมไดซื้อ แตโฆษณารองเทาช้ินนั้นก็จะปรากฏข้ึนทุกคร้ังในเว็บไซตอ่ืน ๆ  

  8.2 Keyword ใหมไมซ้ํา ปจจุบันผูบริโภคมักจะคนหาขอมูลเพื่อศึกษารายละเอียด

สินคาและบริการกอนตัดสินใจซื้อสินคา ดังนั้นการใชคียเวิรด (Keyword) ในโฆษณาทางทีวีหรือ

ส่ิงพิมพ ตองทําใหงายตอการจดจําเพื่อนําไปคนหาตอใน Search Engine อีกทั้งคียเวิรด จะตอง

ไมซ้ํากับคูแขง เพื่อใหผลการคนหาอยูในอันดับตน ๆ โดยไมแยงกับคูแขง 

  8.3 Video ไดรับความนิยม ดวยพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยไมชอบรับสารแบบ

ตัวอักษร การสื่อสารแบบวีดิโอจึงเปนชองทางหนึ่งที่นักการตลาดนํามาใชมากข้ึน ซึ่ง VDO ก็จะมี

หลากหลายรูปแบบ ทั้งฉายกอนดูคลิป/ภาพยนตร (Pre-roll Ads), ฉายระหวางภาพยนตร (Mid-

roll Ads), ทําโฆษณาเปนหนัง (Long-Form Video) เชน AXE Dude หรือทําโฆษณาทางทีวีใหเกดิ
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กระแสพูดหรือแชรตอในโลกโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

  8.4 Content เปนส่ิงสําคัญ กลาวคือ ในปจจุบัน Social Media มีบทบาทสําคัญ

มากข้ึน จนทําใหนักการตลาดเร่ิมวางแผนใชส่ือใหม เนื่องจากพฤติกรรมคนชมทีวีนอยลง และหัน

เขาหาโลกออนไลนมากข้ึน นักการตลาดจึงลดงบประมาณคาส่ือลง แตหันมาใสใจและพัฒนา

เนื้อหาใหดีข้ึน (Content Marketing) เพื่อใหถูกใจผูบริโภคและเกิดการแชรอัตโนมัติ เชน การให

ดาราถายรูปสินคาใน Instagram หรือ Facebook เปนวิธีการที่เร่ิมไดรับความนิยม 

  8.5 การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) หรือการตลาดแบบปากตอปาก คือ 

เทคนิคการตลาดอยางหนึ่งที่ใช Social Network ที่มีอยูกอนแลวมาเสริมใหเกิดการพบเห็นตรา

สินคา (Brand Awareness) หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ทางการตลาด โดยลักษณะการกระจาย

ขาวสารในจะเปนเหมือนการบอกแบบปากตอปาก เพียงแตยุคนี้ส่ืออินเตอรเน็ตเอ้ือใหการตลาด

แบบนี้กระจายตัวไดเร็วกวาแตกอน 

 Viral Marketing นี้มักจะเปนการสงตอ หรือบอกตอโดยใชอีเมล การโพสท ในบล็อค

หรือ Social Network ของตนเอง เม่ือเพื่อนมาเห็นก็จะยินยอมดู อาน หรือฟงขอความหรือขาว

นั้นๆ เอง ดังนั้นจึงมีพลังและมีน้ําหนักในการสรางความเชื่อถือมากกวา โฆษณาแบบอ่ืน ๆ เพราะ

มีการยืนยันโดยเพื่อนของผูรับ แตไมจําเปนตองใชชองทางอินเตอรเน็ตเทานั้น ยังสามารถเผยแพร

ไปตามส่ือเดิม เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ไดเชนกัน  

 จากบทวิเคราะหของ Social Media Explorer สรุปแนวคิดสําคัญเร่ือง Viral Content 

โดยเนนไปเร่ืองเนื้อหาของเว็บไซตเปนสําคัญ 5 ขอ ดังนี้ 

 1. ใหผูที่เชี่ยวชาญดานการจัดการเนื้อหาเปนผูดูแล เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการ

จัดลอกเนื้อหาบนเวบไซตนั้นสามารถอาจถูกพบเจอไดงาย 

 2. ตองมีปุมแชร หรือจุดที่สามารถเชื่อมตอกับสังคมออนไลนไดงาย 

 3. ตองจัดการคียเวิรดใหสามารถคนเจอไดงาย 

 4. โพสทขอมูลที่สามารถนําไปใชไดจริง เปนจริงในทางปฏิบัติ 

 5. มีความสม่ําเสมอในการโพสท เพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือและจดจําใหแกผูบริโภค ซึ่ง

นําไปสูการเชื่อและนําขอมูลไปแชรตอ 

 การวางแผนการใชสื่อ (สกนธ ภูงามดี, 2546: 95)  

 1. ภาพรวมของการวางแผนส่ือโฆษณา (Media Planning)  

  การวางแผนส่ือโฆษณานั้น เนนใหดําเนินการตามกลยุทธโฆษณาที่สัมพันธกับ

แผนการทางการตลาด โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
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  1.1 การกําหนดกลยุทธดานส่ือ (Media Strategies) หมายถึง การกําหนด

แนวทางเพื่อดําเนินกิจกรรมตอบโตหรือแกปญหาตาง ๆ ที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกทาง

การตลาดและการโฆษณา โดยเฉพาะคูแขงซึ่งตองคัดเลือกกิจกรรมที่ดีที่สุด ที่จะสนองตอบตอ

วัตถุประสงคและทิศทางของแผนการโฆษณาที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2 การกําหนดกลวิธีดานส่ือโฆษณา (Media Tactics) คือ การกําหนดวิธีการที่

แยบยลและมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งถูกคิดคนเพื่อใชภายใตกลยุทธส่ือโฆษณา โดยในการ วิจัยคร้ังนี้

ไดศึกษาเกี่ยวกับ “กลยุทธการโฆษณาเฉพาะพื้นที่ Local Area Advertising Strategies”  (วิทวัส 

รุงเรืองผล, 2553) เพื่อใหกลุมตัวอยางที่เปนกรณีศึกษานี้ไดนําไปเปน แนวทางในการประยุกตใช

สําหรับผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร ในทองถิ่นของ ตนเองตอไป 

   กลยุทธการโฆษณาเฉพาะพื้นที่นั้น ไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึนในกลุมธุรกิจ 

คาปลีก เชน หางสรรพสินคา รานสะดวกซ้ือที่เปนแฟรนไชส รวมทั้งธุรกิจโรงภาพยนตรที่มีสาขา

มากมาย เร่ิมมีกระจายอํานาจการตัดสินใจในการทํางานทางการตลาดใหผูจัดการเขตในบาง

บริษัท เพื่อทําหนาที่ดูแลงานการตลาดของสาขา เพราะผูบริหารเร่ิมเห็นวาลักษณะลูกคา คูแขงขัน 

และปญหาดานการตลาดแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน แผนงานหรือกิจกรรมทางการตลาดที่

สวนกลางจัดอาจไมสอดคลองกับความตองการของพื้นที่  

   ซึ่งการโฆษณาเฉพาะพื้นที่ เปนการส่ือกิจกรรมไปยังกลุมลูกคาไดโดยตรงกับ

ความตองการและสามารถแกปญหาไดตรงจุด เนื่องจากเปนผูประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ และดวย

ขนาดของธุรกิจที่ไมใหญของกลุม SMEs นี้เอง ทําใหกลยุทธการโฆษณาเฉพาะพื้นที่ถูกนําไปปรับ

ใช โดยมีเคร่ืองมือในการทําโฆษณาเฉพาะพื้นที่ที่สามารถนํามาใชไดตามแตจะประยุกตใหเหมาะ

กับแตละทองที่และแตละแบรนด เชน 

   1.2.1 หนังสือพิมพและวิทยุทองถิ่น เหมาะกับรานคาปลีกและธุรกิจขนาดเล็ก

ที่อยูในตางจังหวัดและลูกคาสวนใหญเปนคนในพื้นที่หรือกับชุมชนที่มีส่ือหนังสือพิมพ หรือวิทยุ

ของตนเอง เชน หนังสือพิมพของมหาวิทยาลัย หรือศูนยการคาใหญ ๆ ก็จะมีวารสารเพื่อ

ประชาสัมพันธที่พิมพแจกใหกับลูกคาที่มาศูนยการคาและสงใหสมาชิก ซึ่งรานคาหรือธุรกิจที่อยู

ในจังหวัดก็สามารถลงโฆษณาสินคา หรือกิจกรรมทางการตลาดหรือธุรกิจของตนเองไดโดย ใชเงิน

ลงทุนไมสูงนัก และส่ือไปยังลูกคาไดตรงกลุมเปาหมายกวาการส่ือ Mass Media 

   1.2.2 ใบปลิวและแผนพับ เปนส่ือโฆษณาเฉพาะพื้นที่ที่มีคาใชจายตํ่า และ

ทําเองไดไมยุงยากนัก และถาตองการแจกจายใหมากข้ึนก็สามารถจัดพิมพในโรงพิมพไดในดาน

การแจกจายใบปลิว แผนพับ วิธีการยอดนิยมจะเปนการจางคนไปแจกใน พื้นที่ที่ คิดวามี
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กลุมเปาหมายอยูหนาแนน ซึ่งมีคาใชจายในการกระจายส่ือไมสูงนัก แตก็มีความสูญเปลามาก 

เพราะลูกคาที่ไดรับสวนใหญอาจจะทิ้งมากกวาอาน  ซึ่งรานอาหารในญ่ีปุนบางแหงไดแกปญหา 

โดยการตีพิมพขอความโฆษณาของรานบนซองกระดาษทิชชูขนาดเล็ก เพื่อผูรับจะไดไมทิ้ง เพราะ

เก็บไปใชประโยชนได ในเมืองไทยเองมีผูประกอบการ SMEs ใชใบปลิวเปนส่ือโฆษณาดวยการ

พิมพเรียงเบอรไวอีกดานของกระดาษในวันที่สลากกินแบงออกรางวัล แค 2-3 งวดราน ก็เปนที่รูจัก

ทั้งชุมชน เปนการตลาดอยางไทยที่สรางสรรคและสอดคลองกับวิถีชีวิตคนในชุมชน 

    วิธีการแจกใบปลิวอีกวิธีหนึ่งที่ไดผลดี คือ การใหเด็กสงหนังสือพิมพใน

พื้นที่ที่ตองการใหชวยกระจายให โดยตนทุนประมาณใบละ 1 บาท หรือรอยละ 50 บาท ซึ่งก็มี

ราคาถูกกวาการสงไปรษณียและประหยัดเวลาในการจาหนาซองเอกสารดวย 

   1.2.3 ส่ือโฆษณาเคลื่อนที่ เปนส่ือโฆษณาอีกกลุมหนึ่งซ่ึงไดผลดีในการทํา

การตลาดเฉพาะพื้นที่ รถแหที่ติดปายโฆษณาและติดเคร่ืองเสียง โดยเปดเทป พูดสดหรือเปด 

เพลงโฆษณา เปนวิธีการที่ยังคงไดผลมากในตลาดตางจังหวัด โดยเฉพาะการโฆษณากิจกรรม 

พิเศษทางการตลาด หรือรายการสงเสริมการขายของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจสายบันเทิงอยาง 

ภาพยนตรหรือคอนเสิรต โดยคาใชจายของรถเรโดยท่ัวไปประมาณ 500 บาทตอวัน เวนแตบาง 

จังหวัดที่คาครองชีพสูง เชน หาดใหญ ราคาคาเชารถอาจจะประมาณวันละ 1,000 บาท 

    หรือใชติดปายขางหรือบนรถสองแถว รถสามลอถีบ หรือขางและหลัง 

รถเมล ราคาคาโฆษณาประมาณปายละ 50 บาทตอวัน ซึ่งเปนราคาที่ยอมเยา 

   1.2.4 ส่ือโฆษณากลางแจง ที่มีต้ังแตปายโฆษณาขนาดใหญที่บางรานลงทุน

ทําติดหนารานหรือกอนทางเขารานเพื่อดึงดูดลูกคา เชน รานอาหารหลายแหงสรางสัญลักษณที่

มองเห็นแตไกลเพื่อเปนจุดสังเกตของราน ก็ถือวาเปนส่ือกลางแจงที่ไดผลดี เชน รานปลาเผาที่

สรางหุนรูปปลาชอนสูงขนาดตึก 4 ชั้น หรือรูปวัวที่ต้ังอยูหนาฟารมโชคชัยซ่ึงถือเปนส่ือที่ไดผลดี 

    แตถาส่ือกลางแจงขนาดเล็กลงมา ก็มีกันสาดที่มีแบนเนอรติดอยูตาม 

รานคาริมถนนที่บริษัทใหญ ๆ ก็จัดทําใหรานคา หรือปายผา ธงราว เหลานี้เปนส่ือโฆษณาเฉพาะ 

พื้นที่ที่ชวยตอกย้ําความทรงจําของลูกคาที่พบเห็นใหจดจํายี่หอของรานหรือสินคาไดเปนอยางดี 

   1.2.5 การใชส่ือนอกรูปแบบหรือส่ือโฆษณาทางออม เชน เส้ือยืด หมวก 

กระเปา เส้ือวินมอเตอรไซค ที่มีการพิมพชื่อสินคาหรือเบอรโทรศัพทลงไปก็เปนส่ือที่นาสนใจ 

นอกจากนี้ของขวัญของที่ระลึกที่พิมพชื่อสินคาหรือขอความโฆษณาลงไป เชน ปฏิทิน ถุงใสของ 

ตุกตา ปากกา นาฬิกา ก็เปนส่ือที่เขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะพื้นที่ไดเชนกัน 
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 2. องคประกอบของการวางแผนสื่อโฆษณา (Media Planning Components) การ 

วางแผนส่ือโฆษณานั้นก็เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองวัตถุประสงคทาง

การตลาด (Marketing Objectives) ตองมีความคิดตางจากคูแขง (Intiative Thought) และมี

เอกลักษณเฉพาะ (Identity) อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายทางการโฆษณาที่ทําใหสินคามีการ 

ขยายตัวทางการตลาดในที่สุด  

  ซึ่งองคประกอบของการวางแผนส่ือโฆษณา จะตองเร่ิมจากการกําหนดวัตถุประสงค 

จากนั้นจึงจําแนกกลยุทธที่จะใช และสุดทายจะตองมีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความสําเร็จ 

ของการดําเนินงานดวย สามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้  

  2.1 กําหนดวัตถุประสงคทางการตลาดในสวนที่เกี่ยวของกับส่ือ 

  2.2 กําหนดวัตถุประสงคที่เจาะจงทางดานส่ือโฆษณา 

  2.3 ระบุกลยุทธทางดานส่ือโฆษณา 

  2.4 กําหนดกลวิธีดานส่ือโฆษณา 

  2.5 กําหนดตารางการทํางานและการใชส่ือโฆษณา 

  2.6 กาํหนดงบประมาณดานส่ือโฆษณา โดยมีเกณฑแตกตางกัน เชน 

   2.6.1 เปรียบเทียบกับคูแขงขัน (Competitive Parity)บางบริษัทต้ังงบประมาณ

การสงเสริมการตลาดตามคูแขงขัน เพื่อปองกันสงครามการสงเสริมการตลาด และสะทอน

ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

   2.6.2 จายเทาที่มี (All you can afford)คือ การต้ังงบประมาณจากเงินที่เหลือ

จากคาใชจายในการผลิตสินคาและการบริหาร เนื่องจากเปนวิธีการที่สะดวก แตจะไมคํานึงถึง

บทบาทของการสงเสริมการตลาด 

   2.6.3 วัตถุประสงคและงาน (Objective and Task) ถือเปนวิธีการกําหนด

งบประมาณของการส่ือสารการตลาดหรือการสงเสริมการตลาดที่ดีที่สุด ดังนี้  

    1. วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด 

    2. โครงรางของงาน หรือกิจกรรมการตลาดที่บรรลุวัตถุประสงค  

    3. คาใชจายของงาน หรือกิจกรรมการตลาด กลาวคือ นักการตลาด

จะตองกําหนดความสัมพันธระหวางจํานวนงบประมาณ ระดับของการเปดรับขอมูลการส่ือสาร

การตลาด อัตราการทดลองใชสินคา และอัตราการใชสินคา เปนตน 

  2.7 กําหนดวิธีการและตารางประเมินผลหลังการใชส่ือโฆษณา 
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 3. กระบวนการวางแผนส่ือโฆษณา (Media Planning Process) เพื่อรวบรวมขอมูลที่

ตองพิจารณากล่ันกรองเปนเปาหมาย และแนวทางการดําเนินการในแผนส่ือโฆษณา ซึง่ประกอบดวย

ข้ันตอนตอไปนี้ 

  3.1 การรวบรวมขอมูล เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผน ส่ือโฆษณาที่นําไปสูความสําเร็จ

ของสินคา โดยขอมูลที่ตองทราบ มีดังนี้ 

   3.1.1 ขอมูลสินคาและบริการที่ตองการโฆษณา 

   3.1.2 ขอมูลสินคาหรือบริการของคูแขง 

   3.1.3 ขอมูลของบริษัทคูแขง 

   3.1.4 ขอมูลผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

   3.1.5 ขอมูลสวนแบงทางการตลาด 

   3.1.6 ขอมูลพื้นที่กระจายสินคา หรือชองทางการไปสูกลุมเปาหมาย 

   3.1.7 ขอมูลชวงเวลาการขายสินคา 

   3.1.8 กิจกรรมทางการตลาด 

   3.1.9 งบประมาณ 

  3.2 การศึกษาขอมูลตาง ๆ อยางละเอียด เพื่อนําขอเท็จจริงมาวางแผนส่ือโฆษณา

ที่มีความนาเชื่อถือตอไป 

  3.3 ข้ันวางแผนส่ือโฆษณา มีดังนี้ 

   3.3.1 การเลือกกลุมเปาหมายหลัก โดยพิจารณาปจจัยตอไปนี้ 

    1. ลักษณะทางกายภาพของกลุมเปาหมาย ไดแก อายุ เพศ รายได 

การศึกษา สถานภาพทางสังคม ขนาดของครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา และลักษณะภูมิศาสตรของ

กลุมเปาหมาย 

    2. ลักษณะทางจิตวิทยา และวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมาย ซึ่ง

บงบอกทัศนคติ ความสนใจ และความคิดเห็นของผูบริโภค ตลอดจนลักษณะเฉพาะตัวของแตละ

คน กิจกรรมยามวาง และพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

    3. พฤติกรรมการใชสินคาจะแสดงใหเห็นถึงความถี่ในการใชสินคาหรือ

บริการ ไดแก พฤติกรรมการใชสินคาของผูใชสินคาที่มีความถี่สูง, ความถี่ปานกลาง, ความถี่นอย 

และความถี่เปนศูนย หรือไมเคยใชสินคาเลย 

   3.3.2 การต้ังเปาหมายในการส่ือสาร คือ การกําหนดจํานวนของการเขาถึง

และความถี่ที่ใชในการโฆษณาเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ข้ึนอยูกับปจจัยตอไปนี้ 
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    1. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle: PLC) สินคาทุกชนิดมี 

วงจรชีวิตและสวนประสมการสงเสริมการตลาดจะเปล่ียนไปตลอดข้ันตอนของวัฏจักรผลิตภัณฑ 

     ข้ันแนะนํา (Introduction Stage) เปนข้ันการใหขอมูลแกลูกคาเพื่อ

เพิ่มการตระหนักถึงสินคา (Awareness) เปนจุดประสงคขอแรกของการสื่อสารการตลาดในข้ันตอน

ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ โดยปกตินักการตลาดอาจจะใชองคประกอบของสวนประสมการส่ือสาร

การตลาดทั้งหมด คือ การโฆษณา การขายโดยบุคคล การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธและ

การตลาดทางตรง 

     ข้ันเจริญเติบโต (Growth Stage) จุดประสงคของข้ันตอนนี้ คือ การ

รักษาลูกคาไวใหได และการโฆษณามีบทบาทเพื่อใหลูกคาจดจําสินคาไดการสงเสริมการขาย การ

ใหสวนลดและคูปอง การตลาดทางตรงจะใชการสงไปรษณีย การตัดราคาสินคาจะนํามาใชในข้ัน

นี้พนักงานขายจะสรางความพึงพอใจใหกับคนกลาง โดยทั่วไปแลวจะลดงบประมาณการสงเสริม

การตลาดและใชการแพรคําพูด 

     ข้ันอ่ิมตัว (Maturity Stage) โดยทั่วไปข้ันอ่ิมตัวนักการตลาดจะเนน 

การสงเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการขายโดยบุคคลจะใชเงินเพียงเล็กนอย

เพื่อการสงเสริมการตลาด  

     ข้ันถดถอย (Decline Stage) จะเนนการสงเสริมการขาย แตจะลด

การโฆษณาการประชาสัมพันธ 
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ภาพที่ 16 เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่ใชในชวงชีวิตผลิตภัณฑ 

 

    2. ขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือ (Stages of the Buying Decision) 

มี ผลกระทบตอสวนประสมของการสงเสริมการตลาด 

     ข้ันกอนซื้อ (Pre-purchase Stage) ข้ันนี้การโฆษณามีความสําคัญตอ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือมากกวาการขายโดยบุคคล เนื่องจากการโฆษณาจะใหขอมูลของสินคา 

และผูผลิตแกผูบริโภค การสงเสริมการขายจะใชการแจกของตัวอยาง เพื่อลดความเส่ียงในการ

ทดลองใชสินคาของผ ูบริโภค พนักงานขายเยี่ยมชมลูกคาหลังจากการโฆษณานํารอง จะทําให 

ผูบริโภคจดจําสินคาที่ 

      ข้ันการซ้ือ (Purchase Stage) ข้ันนี้การขายโดยบุคคลมีความ 

สําคัญตอสวนประสมการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด ในขณะที่การโฆษณามีความสําคัญนอย

ที่สุด การสงเสริมการขายโดยใชคูปอง การจัดแสดงสินคา ณ จุดขาย การรับคืนสินคา 
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     ข้ันหลังซ้ือ (Post-purchase Stage) ข้ันนี้การขายโดยบุคคลยังมี

ความสําคัญตอสวนประสมการสงเสริมการตลาดโดยขอเท็จจริง คือ ยิ่งพนักงานขายเพิ่มการ

บริการหลังการขายลูกคาก็ยิ่งพึงพอใจ การโฆษณาจะทําใหลูกคามีความมั่นใจวาการซ้ือสินคาตรง

กับความตองการการสงเสริมการขายโดยใชคูปอง และการตลาดทางตรงจะเตือนใหลูกคาจดจํา

ยี่หอสินคาไดและเกิดการซ้ือซ้ํา 

 

 

 

ภาพที่ 17 สวนประสมการสงเสริมการตลาดแปรผันตามข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ 

 

    3. สวนแบงตลาด ฐานผูบริโภคและสภาวะการแขงขัน ตราสินคาที่มี 

สวนแบงตลาดสูง มักไมตองใชจายดานโฆษณามาก เม่ือคิดเปนอัตราสวนกับการขายเพื่อรักษา

สวนแบงตลาดไว  การสรางสวนแบงตลาดดวยการขยายขนาดตลาดนั้นตองการงบโฆษณา

มากกวา  นอกจากนี้ในดานฐานตนทุนตอความสนใจก็ไมเปลืองคาใชจายที่จะเขาถึงลูกคามาก

เทาการเขาถึงลูกคาในตราสินคาที่มีสวนแบงตลาดตํ่า 

 



 53 

     ในตลาดที่มีจํานวนคูแขงขันจํานวนมากและมีการใชจายในโฆษณา 

สูง ตองมีการโฆษณาอยางหนักเพื่อใหตราสินคาติดหู  

    4. ชนิดของส่ือ 

    5. ความยืดหยุนของงบประมาณ 

    6. ระดับการใชโฆษณาที่ผานมา 

    7. ระดับการใชส่ือโฆษณาของคูแขง 

   3.3.3 การเลือกสวนประสมของส่ือโฆษณา คือ การตัดสินใจเลือกส่ือที่จะใช

ในแผนการโฆษณา โดยจะตองเลือกส่ือที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีที่สุด โดยจะตอง

แบงเปนส่ือหลัก ส่ือรอง และส่ือสนับสนุน ในสัดสวนที่เหมาะสม และมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

ตามที่ตองการ ซึ่งส่ือทั้งหมดนี้จะตองระบุรูปแบบรายละเอียดของส่ือที่เลือกดวย โดยตองพิจารณา

ปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

    1. การเปรียบเทียบคุณคาของส่ือแตละส่ือ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

     โทรทัศน มีจุดเดน คือ สรางผลกระทบตาง ๆ ในวงกวาง เขาถึงผูชม

ไดรวดเร็ว ครอบคลุม และกวางขวาง ใชความถี่ไดมาก นําเสนอภาพ เสียง การเคลื่อนไหวไดอยาง

นาดึงดูดใจ แตมีจุดดอย คือ จํากัดความยาวของโฆษณา คาใชจายตอการแพรภาพสูง 

     วิทยุ มีจุดเดน คือ เปนส่ือที่เนนความถี่ไดมาก ครอบคลุมเขตเฉพาะ

ทองถิ่นไดดี สรางการรับรูใหกลุมผูฟงโดยไมต้ังใจไดดี แตมีจุดดอย คือ สรางผลกระทบดานการใช

เสียงเทานั้น Rating ตํ่า การเขาถึง (Reach) ชาวาโทรทัศนมาก มีขอจํากัดความยาวของการ

ส่ือสาร 

     หนังสือพิมพทองถิ่น มีจุดเดน คือ สรางผลกระทบไดทันที เขาถึง

กลุมเปาหมาย (Reach) ในทองถิ่นไดอยางรวดเร็ว การตอบสนองของกลุมเปาหมายทําไดรวดเร็ว

จุดดอย คือ จํานวนผูอานตอฉบับนอย, อายุเฉลี่ยของส่ือโฆษณาส้ันมาก, คุณภาพการพิมพตํ่า 

     นิตยสาร มีจุดเดน คือ เสนอขอความที่ส่ือสารที่ยาก, มีรายละเอียด 

สินคามากกวา, คุณภาพการพิมพดีกวา, ส่ือสงผานไดหลาย ๆ คน, เผยแพรใหกับผูอานวงกวาง 

เนนกลุมเปาหมายเฉพาะได สามารถเปนส่ือรวมกับแคมเปญเพื่อสงเสริมการขายได เชน คูปอง, 

บัตรสวนลดตาง ๆ แตมีจุดดอย คือ สรางผลกระทบดานภาพเทานั้นและผลที่เกิดข้ึนคอนขางชา 

ตองอาศัยความต้ังใจของกลุมเปาหมายมากกวาส่ืออ่ืน ๆ จํานวนการเขาถึงไดนอยกวาโทรทัศน 

และหนังสือพิมพ 
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     ปายโฆษณากลางแจง มีจุดเดน คือ จําแนกประเภทสินคาไดชัดเจน, 

มีปริมาณการเขาถึงมาก, สรางความถี่ไดตลอดเวลา, มุงเนนลูกคาเฉพาะถิ่นไดดี แตมีจุดดอย คือ

ไมสามารถอธิบายรายละเอียดเพื่อการส่ือสารได ไมเหมาะที่จะส่ือครอบคลุมทั่วประเทศ 

     การสื่อสารโดยตรงทางไปรษณีย มีจุดเดน คือ ส่ือสารขอความ

เฉพาะกลุมเปาหมายท่ีเลือกสรรแลวสามารถติดตามผลการตอบสนอง (Response) ของ

กลุมเปาหมายไดชัดเจน เหมาะกับเครื่องมือสงเสริมการขายจํานวนมาก เชน คูปอง หรือบัตร

สวนลด มีความยืดหยุนเร่ืองเวลาและรูปแบบที่จะส่ือสาร แตมีจุดดอย คือ งายตอการถูกละเลย 

    2. การเลือกสรรสวนผสมสื่อโฆษณาที่เหมาะสม หลังจากประเมิน

คุณคาของส่ือโฆษณาแตละอยางแลว การเลือกสรรส่ือโฆษณาอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจาก

จุดเดนจุดดอยของแตละส่ือ พรอมกับวัตถุประสงคการใชส่ือวาตองการอะไร ในกรณีของสินคา

ใหมซึ่งตองการสรางภาพลักษณใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในวงกวาง ก็ไมควรใชการสื่อสารทาง

ไปรษณีย สวนสินคาที่มีความซับซอนเขาใจยากก็ไมควรใชปายโฆษณากลางแจง การเปดตัวของ

รานคาตางจังหวัดก็อาจไมคุมกับการลงโฆษณาในโทรทัศน เปนตน 

    3. การประเมินส่ือแตละชนิดตามหลักของ CPM ซึ่งยอมาจาก Cost 

per Thousand ซึ่งหมายถึงตนทุนเฉลี่ยในการใชส่ือนําขาวสารการโฆษณาใหไปถึงผูรับ 1,000 คน 

ใน 4 สัปดาหวาเปนเงินเทาใด CPM ยิ่งตํ่ายิ่งถือวามีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน คาเชาเวลา 

สถานีโทรทัศนสําหรับโฆษณา 30 วินาทีในรายการหนึ่งมีคาเทากับ 100,000 บาท และจํานวนผูที่

ตองการเขาถึงคือ 5,000,000 ลานคน 
 

     ดังนั้นคา CPM =    ตนทุน X 1,000 

       จํานวนผูรับขาวสาร  
 

      = 100,000 X 1,000 

           5,000,000 
 

      = 20 บาท 

  

     ซึ่งตองมีการประเมินผลคา CPM ของแตละส่ืออยางสมํ่าเสมอโดย 

เปรียบเทียบคา CPM ของส่ือตาง ๆ แตอยาเลือกส่ือเพราะเห็นวามีคา CPM ตํ่า ควรพิจารณา 

ความเหมาะสมกับลักษณะสินคาและดูถึงการใชส่ือของคูแขงขันดวย อยางไรก็ตาม CPM จัดเปน

เคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพของตนทุนการใชส่ือที่ไดรับความนิยมมากวิธีหนึ่ง 
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    4. ตองพิจารณาวาคูแขงขันใชสวนผสมส่ือโฆษณาอะไรบาง แตละส่ือ

ใช เม่ือใด ระดับของการใชมากเพียงใด ซึ่งไมควรที่จะไปในส่ือชนิดเดียวกัน โดยปกติแลวไมวาจะ

มีคูแขงขันหรือไมก็ตาม ควรกําหนดกลยุทธส่ือโฆษณาโดยมุงเนนไปที่ส่ือหลัก เพื่อสรางความ 

ตอเนื่องสําหรับการเขาถึงผูรับส่ือ พรอมกับตอกย้ําความถี่อยางสม่ําเสมอ ดีกวาการกระจายไป 

หลาย ๆ ส่ือแลวเกิดผลกระทบที่บางเบา และยิ่งมีคูแขงขันในการใชส่ือมากเทาใด ยิ่งจําเปนที่จะ 

ตองบริหารสื่อหลักใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กอนที่จะไปใหน้ําหนักกับส่ืออ่ืน ๆ  

    5. กําหนดรายละเอียดเฉพาะของแตละส่ือ โดยจะตองสอดคลองกับ 

วัตถุประสงคของส่ือโฆษณา แตละส่ือจะมีการบอกรายละเอียดเฉพาะ เชน 

     โทรทัศนและวิทยุ จะตองกําหนด วัน, เวลาชวงใด ชวงปรกติ ชวง 

Prime Time (ชวงเวลาที่มีผูฟง/ผูชมมากที่สุด) ชวงเที่ยงวัน ชวงเที่ยงคืน รูปแบบรายการ ความ

ยาว ของโฆษณาที่จะเผยแพร 

     นิตยสาร จะตองกําหนดรูปแบบ (ขาว, กีฬา, สารคดี), ชื่อนิตยสาร, 

ขนาดของโฆษณา, ตําแหนงที่วางโฆษณา, ขาว-ดํา หรือสี, สัดสวน 1, 1/2, หรือ 1/3 หนา คอลัมน

ในนิตยสาร, ประเภทนิตยสาร 

     หนังสือพิมพ จะตองกําหนดรายวัน, รายสัปดาห, หนังสือพิมพแจก 

ฟรี, ประเภทหนังสือพิมพ, หนังสือพิมพแนวธุรกิจ, หนังสือพิมพกีฬา หรืออ่ืนขนาดหนาโฆษณาส่ีสี 

หรือขาวดํา 

     ส่ือกลางแจงจะตองกําหนดทําเลที่ต้ัง, ทิศทาง, ระดับความเดนเพื่อ 

ใหเกิดการเขาถึงของคน, ขนาดของปาย สีสันและรูปภาพที่ใช และองคประกอบอ่ืน ๆ  

     การสงสารทางไปรษณียจะตองกําหนดขนาด (ความกวาง/ความ

ยาว), จํานวนหนา, ปริมาณ, สี-ขาวดํา 
 กรณีศึกษาการสรางแบรนด และการเลือกใชสื่อในการสื่อสารทางการตลาด
จากนักออกแบบ และเจาของกิจการประเภท Eco Design 
 ผลจากการสัมภาษณและผูประกอบการและนักออกแบบผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุ

ธรรมชาติ และสินคา Eco design ที่มีประสบการณ มีชื่อเสียง และประสบความสําเร็จ โดยการ 

เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
 คุณจินนาลักษณ  ชุมมงคล  
 ผูกอต้ังโรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ อ.แมสาย จ.เชียงราย  

 สัมภาษณวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556 
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 1. ชื่อสินคา /แบรนด / ชื่อจดทะเบียนการคา 
  จินนาลักษณ (Jinnaluck Saa Miracle House)  

 

 

 

ภาพที่ 18 คุณจินนาลักษณ ชุมมงคล ผูกอต้ังโรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ อ.แมสาย  

 จ.เชียงราย  
 

 

 
ภาพที่ 19 โลโกแบรนดจินนาลักษณ (Jinnaluck Saa Miracle House) 

 
 2. ประวัติความเปนมา 
  คุณจินนาลักษณ ชุ มมงคล หรือคุณลักษณ เปนผูกอตั ้งโรงงานกระดาษสา    

“จินนาลักษณ” เม่ือประมาณปพ.ศ.2536 โดยเร่ิมจากความชอบดอกไมประดิษฐที่ทําจากกระดาษสา 

แลวจึงเร่ิมเรียนรูเกี่ยวกับกระดาษสาอยางจริงจัง เร่ิมทดลองทํากระดาษดวยตัวเองจากปอสาและ

วัสดุจากธรรมชาติตาง ๆ เชน เปลือกขาวโพด ผักตบชวา ตนกลวย หญาแฝก เปลือกตนไม 

ฟางขาว ตนดาหลา ฯลฯ ซึ่งใหผลิตภัณฑแตกตางจากตลาดทั่วไป อีกทั้งยังทดลองใชวัสดุตาง ๆ 

มาตกแตง จากกระดาษสาสีขาวธรรมดานํามายอมสี ใสหญา และดอกไมสด ลงไปในกระดาษ 
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ปรากฏวาสามารถทําไดสวยงามและแปลกใหมในขณะนั้น จึงเปนที่นิยมมากใน จ.เชียงใหม แต

แลวก็ตองประสบปญหาการถูกลอกเลียนแบบ  

  ดังนั้นคุณลักษณจึงหันไปเจาะตลาดตางประเทศแทน โดยคิดคนเทคนิคใหม ๆ ใน

การทํากระดาษ เชน การทํากระดาษสาลายลูกไม ซึ่งเปนที่นิยมในตางประเทศมาก โดยลูกคา 

ตลาดหลัก คือ ประเทศในกลุมยุโรป (อังกฤษ อิตาลี สเปน ฝร่ังเศส เบลเยียม) และญ่ีปุน 

  ในชวงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจข้ึน รายไดหลักที่มาจากการสงออกจึงหายไปทันที จึง

ปรับเปลี่ยนจากการขายผลิตภัณฑกระดาษมาเปน “การขายประสบการณ” การทํากระดาษสา 

โดยการเปดโรงงานใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก ประชาชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยใช 

โอกาสนี้ปลูกฝงความคิดของเด็ก ๆ ใหรูจักการใชประโยชนสูงสุดของทรัพยากร การนํากระดาษ 

กลับมาใชแลวใชอีก และพยายามท่ีจะเปล่ียนมุมมองของผูใหญที่มองวากระดาษสาหรือกระดาษ 

จากวัสดุธรรมชาติลาสมัย หรือคิดวาเปนของไรคาราคาถูก โดยใหเขามาดูผลงานการออกแบบของ

จินนาลักษณเปนสินคาสงออกหรือผลิตภัณฑพรีเมียม   

  ซึ่งในระหวางที่เศรษฐกิจยังย่ําแยอยูก็ไดพัฒนาเทคนิคและออกแบบกระดาษใหมี

ความพิเศษมากกวาทองตลาด เชน การนําไปตัดเย็บชุดเจาสาวจากลูกไมกระดาษสา การทํา

วอลลเปเปอร เปนตน อีกทั้งยังเขารวมโครงการตาง ๆ ของทางภาครัฐทโดยเนนที่การสรางแบรนด

และศึกษาเร่ืองกลยุทธทางธุรกิจเพิ่มเติม  
 3. เมื่อพูดถึงแบรนดนี้ จะตองนึกถึงอะไร 
  ความมหัศจรรยของกระดาษสา ภายใตแนวคิด “Miracle of Saa”  
 

 

 
ภาพที่ 20 การสรางลวดลายบนพื้นผิวของกระดาษสานั้นเปนเทคนิคเฉพาะที่ไดทดลองและ 

พัฒนาจนไดรับความนิยมเปนลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑที่แตกตางและมีราคาสูง 
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 4. การสรางแบรนดของสินคาตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง 
  ที่ผานมาจินนาลักษณไดทํางานโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ วัสดุธรรมชาติ

ที่ใชในการทํากระดาษก็มาจากชุมชนเอง โดยไดรวมงานกับมูลนิธิชัยพัฒนาในการนําหญาแฝกมา

ทํากระดาษ โดยใหชาวบานตัดหญามาขายใหกับโรงงาน โดยทุกคร้ังที่มีการตัดใบ รากของหญา

แฝกก็จะหย่ังลึกลงไปในดินเร่ือย ๆ และเมื่อคนที่ปลูกหญาแฝกไดรับเงินแลกเปล่ียนก็ทําใหมีการ

ปลูกหญาแฝกเพิ่มข้ึนตามมา 

  ดังนั้น การสรางแบรนดจะตองจริงใจ เปนผูรู และเปนผูปฏิบัติจริงอยางตอเนื่อง 

และยาวนาน ซึ่งจะทําใหจินนาลักษณมีภาพลักษณที่ชัดเจนของการเปนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช 

ความคิดสรางสรรคเปนหลักในการทําธุรกิจ 
 5. จาก Positioning และ Concept ของแบรนดไดออกมาในงานออกแบบอัต
ลักษณขององคกร (CI) หรือไม อยางไร 
  เนื่องจาก “จินนาลักษณ”  เปนผูผลิตงานหัตถกรรมกระดาษที่เนนความแปลก 

สรางงานดวยความคิดสรางสรรคแตสามารถสัมผัสได งานออกแบบภาพลักษณองคกร ไมวาจะ

เปนการตกแตงสถานที่ โทนสีโดยรวม การใชวัสดุตกแตงที่สรางสรรค เชน ตัวอักษรหนาทางเขา

โรงงานก็ทํามาจากเหล็กที่ถูกตัดเปนตัวอักษร มีสนิมข้ึนตามธรรมชาติใหอารมณที่ดิบและมี

มุมมองดานศิลปะเปนอยางดี แตยังคงแฝงไวดวยกล่ินอายของความเปนลานนาที่ออนชอย โดย

ชุดที่พนักงานใสก็เปนชุดผาพื้นเมือง ชุดเกาอ้ีไม หรือไมไผ ที่ใหความรูสึกที่อบอุนและเปนมิตร 

 

 

 

ภาพที่ 21 บรรยากาศตัวอาคารและทางเขาโรงงาน  
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ภาพที่ 22 ปายช่ือจากเศษเหล็กและเปลือกสาบงบอกอัตลักษณของแบรนด 

 

 

 

ภาพที่ 23 ทางเดินข้ึนไปชั้น 2 ตกแตงดวยวอลเปเปอรกระดาษสาและวัสดุไม 

 
 6. การเริ่มตนใหสินคาเปนที่รูจักเริ่มตนอยางไร เพราะเหตุใด 
  ตลอดเวลาที่ผานมาจินนาลักษณเปนผูอยูเบ้ืองหลังมาตลอด ไมเปนที่รูจักในวง

กวาง การประชาสัมพันธก็มีเพียงการบอกตอหรือการทําผลิตภัณฑพิเศษในโอกาสพิเศษเทานั้น 

ดังนั้นเม่ือปรับจุดยืนและกลุมเปาหมายแลว จึงตองปรับชองทางการตลาดดวย ดังนี้ 

  6.1 จัดทําเวบไซตหลักเพื่อเปนศูนยกลางการใหขอมูลที่เกี่ยวกับองคกร แบรนด 

และกิจกรรมตาง ๆ www.asiandesignconcepts.com/product.php และมีแฟนเพจในเฟซบุค 

www.facebook.com/jinnaluck เพื่อเพิ่มชองทางการติดตอส่ือสาร การแจงขาวสาร ประชาสัมพันธ 

กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน และการพูดคุยกับลูกคาใหมากข้ึน  
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  6.2 มีการสงจดหมาย ใบปลิว แผนพับรายละเอียดกิจกรรมของโรงงานจินนาลักษณ

ทั้งทางไปรษณียและอีเมลไปยังโรงเรียน, องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลทั่วประเทศ เพื่อ

เชิญชวนใหมาทัศนศึกษา จัดการอบรม และทํากิจกรรมที่โรงงาน 

  6.3 นําสินคาไปใชในโรงแรมเพื่อเพิ่มการรับรูของกลุมเปาหมาย  
 7. อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจและแนวทางแกไข 
  คานิยมของชาวบานทั่วไปจะตัดสินราคาจากความคงทนไมใชจากความงาม หรือ

การออกแบบ ยกตัวอยาง ถุงกระดาษจากวัสดุธรรมชาติของจินนาลักษณถูกเปรียบเทียบกับราคา

ของถุงผาที่มีความคงทนกวา จึงรูสึกวามีราคาแพง จุดนี้เองที่จินนาลักษณจะตองแกไขและจําแนก

การเขาถึงกลุมผูบริโภคเพื่อตอบสนองและส่ือสารใหตรงจุด ซึ่งจําแนกออกไดเปน 3 กลุมใหญ 

ตามความสนใจและความตองการ คือ  

  7.1 กลุมผูบริโภคตางประเทศที่ชอบเทคนิคใหม ๆ ของกระดาษและงานดีไซน มี

เขาใจความงามของศิลปะเปนอยางดี และยอมรับฝมือของจินนาลักษณมาตลอด 20 ป จะเนน

การสงกระดาษเปนแผนในจํานวนมาก 

 

 

 

ภาพที่ 24 การสรางความหลากหลายใหกับกระดาษเพื่อสงขายใหตางชาติ 

 

  7.2 กลุมผูบริโภคสินคาพิเศษ เปนการผลิตสินคาพรีเมียม หรือของใช ของตกแตง

ตาง ๆ ในโอกาสพิเศษตาง ๆ เปนการทําตามคําส่ังซื้อของลูกคา เชน ถุงกระดาษ ปตท. การตกแตง

บรรจุภัณฑของกาแฟดอยชาง เปนตน 
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ภาพที่ 25 ตัวอยางสินคาพรีเมียมจากคําส่ังพิเศษตามคําส่ังซื้อของลูกคา 

 

  7.3 กลุมนักทองเที่ยว ที่มาเยี่ยมชมโรงงานเปนหมูคณะ พรอมทั้งทํากิจกรรมการ

ทํากระดาษดวยฝมือตัวเองเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ซึ่งสามารถทําไดทั้งเด็กและผูใหญ พรอมจับจาย

สินคาจากกระดาษวัสดุธรรมชาติชนิดตาง ๆ ที่ทําเสร็จแลวในบริเวณโรงงาน โดยเปนสวนงานที่

เนนการใหความรูความเขาใจในเร่ืองการทํากระดาษจากวัสดุธรรมชาติ พรอมทั้งปลูกฝงคานิยมใน

การรักษาส่ิงแวดลอม 

 

 

 

ภาพที่ 26 กลุมนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโรงงานเปนหมูคณะ โดยเนนการจัดกิจกรรมเพื่อให 

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ และการใชทรัพยากรใหมีประโยชนสูงสุด 
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 8. ชองทางที่ลูกคาจะเขาถึงสินคา  
  8.1 ชองทางการติดตอธุรกิจ ส่ังของ หรือติดตอสอบถามหลักจะเปนที่โรงงาน ซึ่ง

เปนทั้งสถานที่ผลิต สํานักงาน สวนจัดแสดงและจําหนายสินคา สวนสาธิต และจัดกิจกรรมสําหรับ

ผูสนใจ ต้ังอยูที่ อ.แมสาย จ.เชียงราย แตเพราะโรงงานอยูคอนขางไกลจากตัว อ.แมสาย และเขา

ไปในหมูบานอีกหลายกิโลเมตร จึงอาจจะหายาก 

 

 

 

ภาพที่ 27 แผนที่ไปโรงงานจินนาลักษณ อ.แมสาย จ.เชียงราย 

 

  8.2 การสื่อสารพูดคุยใหขอมูลสินคากับลูกคา หากเปนลูกคาเดิมจะใชการติดตอ

ทางโทรศัพทเปนหลัก แตถาเปนลูกคารายใหมและผูที่สนใจกิจกรรมการทํากระดาษจากวัสดุ

ธรรมชาตินั้นก็จะมาจากชองทางเวบไซตและแฟนเพจของเฟซบุคเปนหลัก ซึ่งชองทางออนไลนนี้

เองที่ทําใหเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึน เพราะผูสนใจสามารถเห็นภาพรายละเอียดผลิตภัณฑ หรือกจิกรรม
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ไดชัดเจนชวยใหตัดสินใจไดงาย อีกทั้งยังสรางสายสัมพันธที่ดีตอเนื่องมาอีก เพราะเปนเสมือน

แหลงที่ไดมาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ และ/หรือ

กิจกรรมภายหลังจากผูบริโภคไดโดยตรง 
 9. มีโปรโมชั่น หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือไม อยางไร 
  เนื่องจากคุณลักษณเปนผูออกแบบกระดาษเองท้ังหมด รวมทั้งการพัฒนาเทคนิค

พิเศษในทุกแบบ ดังนั้นความถี่ในการออกแบบใหมจะข้ึนอยูกับความยากงายของเทคนิคนั้น บาง

เทคนิคเปนการประยุกตจากวิธีการเดิม เชน การใสวัสดุอ่ืนลงในกระดาษเพื่อเพิ่มความนาสนใจ 

บางเทคนิคใชเวลาในการทดลองและพัฒนานาน 2-3 ป เชน การทํากระดาษที่ข้ึนรูปไดเหมือน

ลูกไม การทํากระดาษใหหนาและแข็งแรงจนสามารถใชเปนวอลลเปเปอรได เปนตน 

  สวนในการจัดกิจกรรมโปรโมชั่น หรือการสงเสริมการขายนี้จะถูกใชในสวนของการ

จัดกิจกรรมการเย่ียมชมโรงงานมากกวา เพราะเปนสวนงานใหมที่สรางรายไดเพิ่มข้ึน และชวย

ประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับแบรนดได โดยจะลดราคาตอคนในการทํากิจกรรม 

หากผูรวมกิจกรรมมีจํานวนมากกวา 10 หรือ 20 คนข้ึนไปตามลําดับ และเพิ่มเติมกิจกรรมให

หลากหลายและเหมาะสมกับทุกชวงวัยของผูเขาชม ในสวนของการขยายผลิตภัณฑกระดาษนั้น ยัง

สามารถขยายงานอยางตอเนื่อง มียอดขายสม่ําเสมอ และเปนที่ตองการของ ตลาดอยางมาก 

  กลุมผูรวมกิจกรรมการทํากระดาษจากวัสดุธรรมชาติของโรงงานจินนาลักษณมี

แนวโนมที่จะมีคนรูจักมากยิ่งข้ึน โดยมีการแนะนําและบอกตอกันไปเร่ือย ๆ ถึงกิจกรรมและความ

นาสนใจ ทั้งจากกลุมนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวอ.แมสายแลวแวะมาดูโรงงาน โดยไดเพิ่มเปนอีกหนึ่ง

สถานที่ทองเที่ยวแนะนํา สวนกลุมนักเรียนที่มาทัศนศึกษานั้น ทางโรงเรียนก็มีแนวโนมวาจะ

กลับมาทํากิจกรรมตอเนื่องดวยเชนกัน และกลุมผูบริหารทองถิ่นที่สนใจมาศึกษาดูงานเพื่อนําไป

ปรับใชและพัฒนาในชุมชนของตนเอง ก็มีการบอกตอใหชุมชนอ่ืน ๆ ใหมาดูงานดวย 
 10. สิ่งที่ลูกคาชื่นชอบในตัวแบรนด หรือผลิตภัณฑ 
  จุดเดนของงานแฮนดเมดที่มีความประณีต ใสใจรายละเอียดทุกช้ิน และมีความคิด

สรางสรรคอยางไมหยุดยั้ง ทําใหกระดาษจินนาลักษณสามารถ ยืนหยัดในวงการมากวา 20 ป แม

จะมีปญหาการคัดลอกแบบหรือผลงานบาง ซึ่งคุณลักษณ มองวาเปนเร่ืองปกติ และตองหาทาง

แกปญหา ดวยการออกแบบและคิดคนเทคนิคใหมอยูเสมอ  
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ภาพที่ 28 กระดาษสาลวดลายสวยงามถูกพัฒนาใหมาเปนวอลเปเปอรขนาดใหญเปนผลิตภัณฑ

ใหมที่กําลังไดรับความนิยม 

 

 

 

ภาพที่ 29 การพัฒนาเพื่อกาวขามขอจํากัดของกระดาษสา โดยนํามาเปนชุดแตงงานซึ่งมีทั้ง

เทคนิคการทํากระดาษสาลายลูกไม การตัดเย็บและการตกแตงตาง ๆ  

 
 11. การออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดจะตองคํานึงถึงเรื่องใดบาง 
  จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงกอนวาทําเพื่ออะไร ส่ือสารกับใคร เพราะทั้งหมด เปน

คาใชจายทั้งส้ิน เพราะฉะนันจึงตองใหคุมคามากที่สุด ส่ือไหนที่สามารถควบคุมดูแลไดเอง ไมมี

คาใชจายก็ตองเรียนรูที่จะทํา เชน แฟนเพจเฟซบุค หรือส่ือไหนที่ตองจายเงินแตเปนความคุมคาใน

ระยะยาวก็ตองจาย เชน การทําเวบไซต การตกแตงโรงงาน และการตกแตงรานคาใหงานของ

จังหวัดเพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณใหกับแบรนด เปนตน เมื่อเทียบกับการทําใบปลิว แผนพับ 

และเอกสารแจกก็นับวามีตนทุนที่ตํ่ากวามาก แตก็ตองทําส่ือส่ิงพิมพเหลานี้อยูเพราะสามารถไป

วางไวที่โรงแรม สปา หรือเวลาออกรานก็ตองมีไปแจกสําหรับคนที่สนใจผลิตภัณฑ 

  สวนสื่อกระแสหลักอยางนิตยสาร รายการโทรทัศนเริ่มมีเขามาในปพ.ศ.2555 

จากการที่เปนแหลงทองเที่ยวที่ผสมผสานการเรียนรู และการอนุรักษแหงใหมในจ.เชียงราย เปน

ผลจากการบอกตอของไกดนําเที่ยว ซึ่งถือวาทําใหเปนที่รูจักและยอมรับในวงกวางมากข้ึน 
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ภาพที่ 30 รายการโทรทัศนตาง ๆ ไดมาทํารายการ และถายทอดเนื้อหาที่สงเสริมจินนาลักษณ   

 
 12. ตอนน้ีแบรนดอยูตัวแลวหรือไม และอนาคตของแบรนดจะเปนไปใน 
ทิศทางใด  
  ยังถือวากําลังพัฒนาและสรางแบรนดอยู ถึงแมจะผลิตมากวา 20 ป แลวก็ ตามแต

ผลิตในนามของผูสงออกที่อยูเบื้องหลัง การที่กาวออกมาสรางแบรนดของตัวเอง จึงถือเปนเร่ือง

ใหมที่ทาทาย และโรงงานเองก็ยังขาดผูเช่ียวชาญในดานการสรางแบรนดและการตลาดอยู ซึ่งใน

อนาคตก็จะมุงไปในดานนี้เปนสําคัญเพื่อสรางรากฐานที่ดีใหกับกิจการ 
 13 การเปนแบรนดเกิดใหมในปจจุบัน หรือการสรางแบรนดจากสินคาจาก
ชุมชน หรือจากตางจังหวัดนั้นมีอุปสรรคอหรือไม อยางไร 
  เพราะไมไดอยูเมืองใหญที่เปนศูนยกลางของงานหัตถกรรมอยาง จ.เชียงใหม หรือ

ศูนยกลางธุรกิจอยางกรุงเทพ การทําตลาดสําหรับงานหัตถกรรมยอมเปนเร่ืองยากในระยะแรก แต

เมื่อเติบโตขึ้นมาจากประสบการณจนทําใหมีฝมือดีมีคําส่ังซื้อประจําอยูแลว จึงไมกังวลเร่ือง

ยอดขายแตตองการสรางแบรนดใหสามารถเปนที่รูจักในนามของตนเอง จึงใชขอไดเปรียบดานการ

ทองเที่ยวของ อ.แมสาย มาใชประโยชน โดยทําโรงงานเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งแทนที่จะไป

แขงดานหัตกรรมกับเชียงใหม ก็ทําในสวนที่แตกตางจากที่อ่ืนแทน 
 14. ในฐานะนักออกแบบ และเจาของกิจการมีความคิดเห็นอยางไรกับอนาคต
ของผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุธรรมชาติ และสินคาในแนวทาง Eco design 
  ในอนาคตการใชทรัพยากรที่มากข้ึนตามความตองการและจํานวนประชากรก็ยัง

เพิ่มข้ึนเชนกัน คาดวาจะสงผลใหการออกแบบท่ีนําวัสดุมาใชซ้ําหรือการดัดแปลง วัสดุจะไดรับ

ความนิยมมากข้ึน สวนหนึ่งเพราะตองการที่จะลดการใชทรัพยากรเพื่อสวนรวมและสวนหนึ่งคิดวา

ในอนาคตเมื่อทรัพยากรหายากข้ึน ตนทุนการผลิตใหมก็จะสูงข้ึนดวย  

  ดังนั้นการหันกลับมาใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดและใหคุมคามากที่สุด ก็จะเปน

ทางเลือกที่เลือกไมไดของคนในอนาคตตอไป 
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 15. สรุปจุดเดน-จุดดอยของผลิตภัณฑจินนาลักษณ โดยจําแนกตามเกณฑ 
SWOT ไดดังนี้ 

  15.1 จุดเดน  

   15.1.1 ตัวคุณลักษณเองมีความคิดสรางสรรค ชอบทดลอง และหาเทคนิค 

ใหม ๆ เสมอ ไมเฉพาะแตปอสาเทานั้น เศษวัสดุอื่น ๆ ก็ไดนํามาใชดวยผลิตภัณฑ จากแบรนด 

จินนาลักษณจึงเปนกระดาษจากวัสดุธรรมชาติที่มีดีไซน  

   15.1.2 มีความชํานาญ สินคามีคุณภาพ มีศักยภาพในการผลิตไดทันตาม 

คําส่ังซื้อ 

  15.2 จุดดอย 

   15.2.1 ขาดการวางแผนการออกแบบ ทําใหไมสามารถจัดกลุมผลิตภัณฑ 

หรือระบุคอลเล็คชั่นงานได 

   15.2.2 ขาดบุคลากรดานการตลาดที่มีประสบการณ ในการขยายตลาด

ไปสู กลุมลูกคาใหม และทําใหผลิตภัณฑเปนรูจักในวงกวางมากข้ึน 

   15.2.3 ขาดการทําตลาดอยางตอเนื่อง  

   15.2.4 ใชชองทางการตลาดไมหลากหลาย 

   15.2.5 ขาดบุคลากรดานการตลาดการจัดตกแตงสถานที่ กิจกรรมสวน

แสดง สินคา (Display) บูธในการออกรานตาง ๆ ใหมีเอกลักษณ นาสนใจและดูแลภาพรวมในการ

นํา สินคาไปวางขายยังที่ตาง ๆ  

   15.2.6 ภาพลักษณไมโดดเดน ทั้งที่มีประสบการณ ศักยภาพ และคุณภาพ 

สินคาลูง  

   เปาหมายในการสรางแบรนดจินนาลักษณ คือ ทําใหเปนที่รูจักในฐานะ 

ของผลิตภัณฑที่มีความคิดสรางสรรค ลดบทบาทการเปนผูรับจางผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑให 

เปนงานศิลปะ ยกระดับมาตรฐานการผลิตไปสูสินคาระดับพรีเมียมในสัดสวนที่มากข้ึน และเพิ่ม 

สินคาที่สามารถไปดวยกันไดกับวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน โดยจะตองมีการเพิ่มชองทางการจัด 

จําหนายใหตรงกับกลุมเปาหมายดวย 

   อนึ่ง จินนาลักษณจะตองพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูแบบ

ครบวงจร เพราะนอกจากจะเปนรายไดอีกทางหนึ่งแลว ยังเปนชองทางประชาสัมพันธ การระบาย

สินคาในสตอก รวมถึงเปดโอกาศในการไดรูจักผูประกอบการในธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งข้ึนเพื่อ

การตอยอดตอไป 
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  15.3 โอกาส 

   15.3.1 อ.แมสายมีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก จึงสามารถทําโรงงานให

เปนสถานที่ทองเที่ยวหนึ่งในแผนการพานักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม 

   15.3.2 จากการที่คุณลักษณใชเศษวัสดุจากธรรมชาติมาทดลอง และใชทาํ 

กระดาษจนประสบผลสําเร็จนั้น ทําใหไดโอกาสรวมงานกับมูลนิธิชัยพัฒนาในสวนงานของการ 

สนับสนุนโครงการหญาแฝก คือ เพื่อใหชาวบานนิยมปลูก และดูแลหญาแฝก เพราะการตัดใบทิ้ง

แตละครั้งจะเปนการเพิ่มรากและความยาวที่หยั่งลงไปยึดหนาดิน ซึ่งเมื่อชาวบานตัดใบแลว ก็

นํามาขายใหแกจินนาลักษณได เปนการสนับสนุนใหชาวบานไดมีรายไดเพิ่มข้ึนดวย โรงงานจินนา

ลักษณเองก็จะมีแหลงวัตถุดิบเพิ่มมากข้ึนดวย 

   15.3.3 ในกระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตินั้น ทําใหจินนาลักษณ

เปนที่นิยมมากยิ่งข้ึน ทั้งจากคําส่ังซื้อจากตางประเทศเอง และความตองการ ภายในประเทศ  

   15.3.4 องคการบริหารสวนทองถิ่นในแตละที่ รวมถึงโรงเรียนตาง ๆ มักจะ

มีการจัดงบประมาณสําหรับการทัศนศึกษา อบรม ดูงานตาง ๆ ไว เพื่อใหไดการเรียนรูแลกเปล่ียน 

ถายทอดความรูจากชุมชนหนึ่งไปสูอีกชุมชนหนึ่ง แลวปรับใชใหเหมาะกับทองถิ่นของตนเอง ดังนัน้ 

จึงไดรับความสนใจมากข้ึนตามลําดับ 

  15.4 อุปสรรค 

   15.4.1 แมโรงงานจินนาลักษณจะอยูที่อ.แมสาย แตก็ไมไดอยูที่ตัวอําเภอ 

จะตองขับรถเขาหมูบานไปอีก ซึ่งควรมีรถสวนตัวเขาไปจึงจะสะดวก เพราะไมมีรถประจําทางผาน 

   15.4.2 คานิยมของคนทั่วไปในการมองกระดาษจากวัสดุธรรมชาตินั้น ให

คาเพียงแคเศษพืช ซึ่งไมไดมองเห็นถึงคุณคาของความคิดสรางสรรคและงานออกแบบ ดังนั้นเมื่อ 

ต้ังราคาผลิตภัณฑสูงตามมูลคาของการออกแบบผูบริโภคโดยทั่วไปก็จะไมสนใจ และปดโอกาส 

ในการทดลองใชผลิตภัณฑ 

 สรุปการสื่อสารเพื่อการตลาดของแบรนดจินนาลักษณนั้น เปนการส่ือสารที่เคยไดทํา 

มาบางแลว แตไมเปนที่รูจักในชุมชนหรือในประเทศมากนัก เพราะอยูเบ้ืองหลังการผลิตมา ตลอด 

ดังนั้น เมื่อปรับกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางตลาดในประเทศ กลยุทธในการส่ือสารทาง 

การตลาดยอมตองปรับรูปแบบใหเปนเชิงรุกมายิ่งข้ึน ทั้งสงแผนพับ โบรชัวรเพื่อประชาสัมพันธ 

กิจกรรมภายในโรงงานจินนาลักษณเพื่อใหโรงเรียน และหนวยงานราชการตาง ๆ ที่สนใจมาศึกษา

ดูงาน เปนการขายประสบการณ และมีการรวมกับทางจังหวัดในการตกแตงบูธกิจกรรม โดยใช

ผลิตภัณฑของจินนาลักษณ เพื่อใหโลโกและภาพของกระดาษสาเปนที่จดจําในวงกวาง อีกทั้งยังใช

ส่ืออินเตอรเน็ตและสังคมออนไลนมาชวยส่ือสาร ตอบคําถาม และประชาสัมพันธ ใหแกแบรนดดวย 
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 คุณปรียากร พวงมาลัย  
 เจาของธุรกิจกระดาษสา บริษัท ชาวี คราฟท จํากัด จ.เชียงราย  

 สัมภาษณวันที่ 4 ก.พ. 2556 
 1. ชื่อสินคา /แบรนด / ชื่อจดทะเบียนการคา 
  บริษัท ชาวี คราฟท จํากัด 

 

 

 

ภาพที่ 31 คุณปรียากร พวงมาลัย เจาของบริษัท ชาวี คราฟท จํากัด จ.เชียงราย 

 
 2. ประวัติความเปนมา 
  กอต้ังกิจการที่จ.นาน เนื่องจากมีคนที่มีฝมือในงานหัตถกรรมอยูเยอะ อีกทัง้ จ.นาน

ยังไมมีระบบการทํางานแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการดีที่จะไปเร่ิมตน แตเมื่อธุรกิจเร่ิมขยายข้ึน 

เปนลักษณะ Mass Product ที่ตองผลิตในจํานวนที่มากข้ึน ความตองการวัตถุดิบหลัก คือ ปอสา 

ก็ตองการมากข้ึนเชนกัน ซึ่งตองนําเขามาจากประเทศลาว ดังนั้น จึงไดยายฐานการผลิตมาที่

จังหวัดเชียงราย ในป พ.ศ. 2544 เพราะสะดวกในการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑและสง 

ผลิตภัณฑออกไปยังตางประเทศมากกวา  

  ผลิตภัณฑของชาวี คราฟทนั้นจะเนนการนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันไดรับการ

ตอบรับดีมาก โดยจะสงออกไปที่ประเทศญ่ีปุนใหกับบริษัทไดโซ (Diso) ที่มีมากกวา 1,000 สาขา 

โดยมีผลิตภัณฑที่คอนขางหลากหลาย เชน กลองกระดาษและถุงกระดาษขนาดตาง ๆ กระดาษ
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รองจานใชแลวทิ้ง กระดาษหอของตาง ๆ สมุดโนต และการดตาง ๆ และสงขายในหางสรรพสินคา

เวิลดเทรด ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ชาวี คราฟท จึงเปนแบรนดที่ผลิตสินคา เพื่อการสงออกเปน

สําคัญไดโดยมีแรงงานจากจังหวัดภาคเหนือเขามาทํางานเปนจํานวนมารับงานไปทําตามคําส่ังซื้อ 

เมื่อสินคาที่เกินจากคําส่ังซ้ือหรือเปนสินคาที่หมดชวงทําตลาดลางสตอค หรือไมผานการตรวจ

คุณภาพ จึงนํามาขายปลีกในราคาที่ยอมเยา โดยมีสวนจัดแสดงสินคา (Showroom) ที่จังหวัด

เชียงราย 

  ตอมาจากการบุกตลาดจากสินคาจีน ทําใหชาวี คราฟทประสบปญหาอยางหนัก 

สงผลใหตองปรับตัวคร้ังใหญจากผูผลิตผลิตภัณฑมาเปนผูจัดหาและสงออกวัตถุดิบใหกับโรงงาน

ในจีนแทนการผลิตแขง ดังนั้น การผลิตเพื่อการสงออกจึงไดหันกลับมาเปนการผลิตเพื่อจําหนาย

ภายในประเทศ และเปนผลทําใหตองลดกําลังการผลิตลงดวยเชนกัน 
 3. เมื่อพูดถึงแบรนดนี้จะตองนึกถึงอะไร 
  ของใชในชีวิตประจําวันที่ใชสามารถใชไดในทุกที่ 

 

 

 

ภาพที่ 32 ผลิตภัณฑที่ชาวี คราฟท ผลิตสามารถใชไดในชีวิตปะจําวัน ซึ่งปจจุบันไดลดกําลัง   

การผลิตลง  
 
 4. การทําแบรนดของสินคาตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง ในแงการสรางอัตลักษณของ
องคกร 

  เนื่องจากไมไดมีตราสัญลักษณประทับที่ตัวผลิตภัณฑ อีกทั้งเปนสินคาที่สงขายใน

นามของบริษัทใหญอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น อัตลักษณขององคกรก็คือตัวผลิตภัณฑที่เปนงานหัตถกรรม

ที่มีคุณภาพที่ทําใหไดรับความไววางใจจากบริษัทผูนําเขาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนจุดยืนที่สําคัญที่สุด

เมื่อเอยช่ือแบรนดชาวี คราฟท 
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 5. การเริ่มตนใหสินคาเปนที่รูจักเริ่มตนอยางไร เพราะเหตุใด 

  แรกเร่ิมทางจังหวัดเชียงรายใหการสนับสนุนใหเปนสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ซึ่ง

ทําใหคนไดรูจักสินคาทั้งจากเวบไซต www.thaitumbon.com และมีการจัดงานออกรานเพื่อแสดง

สินคา ซึ่งนับวาเปนโชคดีที่ทําใหไดรวมมือกับบริษัทใหญที่มีคนส่ังซื้อจํานวนมาก เปาหมายการ

ผลิตและการสื่อสารจึงมุงไปสูบริษัทนําเขานั้น ๆ เปนหลัก ไมไดเจาะกลุมผูซื้อรายยอยมากนัก ซึ่ง

กลุมผูซื้อรายยอยก็สามารถหาซ้ือ หรือดูรายละเอียด สินคาไดจากเวบไซต ดังกลาว หรือเดินทาง

ไปดูที่โชวรูมดวยตัวเองได 

 6. อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และแนวทางแกไข 
  การถูกแยงตลาดจากประเทศจีน การแกไขทําไดยากมาก เนื่องจากรัฐบาลของจีน

ไดใหการสนับสนุนผูประกอบการอยางเต็มที่ แตในขณะที่หนวยงานของไทยเองยังคงไมเห็น

ความสําคัญ และยังไมต่ืนตัวตอการแยงตลาดของผลิตภัณฑจากจีน ดังนั้นเมื่อเห็นวาไมมีกําลังสู

มากพอ จึงตองปรับกลยุทธจากการเปนศัตรูคูแขงมาเปนคูคา โดยเปลี่ยนบทบาทเปนผูจัดหา

วัตถุดิบปอนตลาดใหจีนแทน 
 7. ชองทางที่ลูกคาจะเขาถึงสินคาทั้งการเลือกชม การซื้อ และการดูแลหลัง
การขาย 
  เวบไซตและโชวรูมที่ จ.เชียงราย (ปจจุบันเวบไซตไดปดตัวลงและโชวรูมได 

ปรับเปล่ียนมาเปนศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการทํากระดาษสา) 
 8. มีโปรโมชั่น หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือไม อยางไร 
  เนนการทําการตลาด CSR (Corporate Social Responsibility) คือ การสรางงาน

สรางอาชีพใหแกชาวบานในชุมชนใหมีรายได มีงานทําในถิ่นฐานตัวเองแมกระทั่งผูสูงอายุ ก็มีงาน

ทําโดยใชความชํานาญของตนเองในการหารายไดใหครอบครัว และการใหความรูคืนแกสังคมโดย

เปดโรงงานใหไดเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตกระดาษสา โดยเนนที่กลุมนักเรียนนักศึกษาและ

เยาวชน เพื่อปลูกฝงคานิยมการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยในระยะหลังไดทําโครงการรวมกับโรงงาน

จินนาลักษณ อ.แมสาย จ.เชียยงราย เพราะมีศักยภาพและความ พรอมในการใหความรูอยางเปน

กระบวนการทุกข้ันตอนมากกวา 
 9. สิ่งที่ลูกคาชื่นชอบในตัวแบรนด หรือผลิตภัณฑ 
  ใชไดจริง และราคาถูก 
 10. การออกแบบสื่อเพื่อสื่อสารทางการตลาดตองคํานึงถึงคือสิ่งใด  
  จะตองส่ืออยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม บอกชัดเจนวาขายอะไร หนาตาเปนอยางไร  
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 11. การเปนแบรนดเกิดใหมในปจจุบัน หรือการสรางแบรนดสินคาจากชุมชน 
หรือจากตางจังหวัดนั้นมีอุปสรรคหรือไม อยางไร 
  ตองดูตลาดและสถานการณปจจุบันวาสามารถสรางไดหรือไม ตองประเมินอยาง

ถี่ถวน หากชวงเวลายังไมเหมาะสมอาจจะตองรอ หรือหาทางแกอยูเสมอ  
 12. ในฐานะนักออกแบบ และเจาของกิจการมีความคิดเห็นอยางไรกับ อนาคต
ของผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุธรรมชาติ และสินคาในแนวทาง Eco design 
  คนไทย หรือแมกระทั่งคนในจ.เชียงรายเอง ยังคงไมตระหนักในเร่ืองปญหา 

ส่ิงแวดลอม กระแสที่มีมาก็จะไดรับการตอบรับ และสนับสนุนในชวงแรกอยางฉาบฉวย ไมไดรับ 

ความสนใจและสนับสนุนอยางตอเนื่องจากองคกรที่ทําหนาที่เพื่อส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงตองมีการ 

ปลูกฝงคานิยม ความรู และกระบวนการอนุรักษใหกับเยาวชน ที่จะโตข้ึนมาในโลกที่ทรัพยากรถูก

ใชไปมาก ในสังคมที่มีแตปญหาส่ิงแวดลอม และชวยกันแกไขปญหาใหได 
 13. สรุปจุดเดน-จุดดอยของผลิตภัณฑชาวี คราฟท โดยจําแนกตามเกณฑ SWOT 
ไดดังนี้ 

  13.1 จุดเดน  

   13.1.1 ผลิตภัณฑของชาวี คราฟท เปนผลิภัณฑที่ใชไดจริงในชิวิตประจําวัน 

บางอยางเปนผลิตภัณฑที่ใชแลวทิ้ง จึงมีราคาไมแพง ทําใหผูบริโภคเขาถึงไดงาย ซื้อไดบอย 

   13.1.2 มีความหลากหลายประเภท นอกจากใชที่บาน ที่ทํางานแลว แมแต

ในหางสรรพสินคาก็ใชเชนกัน คือ กระดาษหอของขวัญและถุงกระดาษ หรือในโรงพยาบาลที่ใช 

กระดาษสําหรับหอเคร่ืองมือแพทย เปนตน อีกทั้งยังขยายประเภทไปสูอุปกรณตกแตงบาน เชน 

โคมไฟ วอลลเปเปอร  

   13.1.3 เพราะไมใชระบบอุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรที่กอใหเกิดมลพิษ จึง 

ทําใหเปนผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  

   13.1.4 มีการจัดการระบบอุตสาหกรรมที่ดี โดยเขาใจธรรมชาติการทํางาน 

ของแรงงานหัตถกรรมทางภาคเหนือวาไมชอบการทํางานในโรงงานหรือในระบบ แตนิยมนําชิ้นงาน

กลับไปทําที่บาน แลวควบคุมมาตรฐานจากช้ินงานที่นํามาสง ซึ่งผูประกอบการเองก็ไดประโยชน 

ในการประหยัดตนทุนในการดูแลพนักงานในโรงงาน อีกทั้งชาวบานแตละทองถิ่นก็มีความชํานาญ

ตางกัน ดังนั้นงานที่กระจายออกไปก็จะกระจายไปตามความถนัด 

  13.2 จดุดอย 

   13.2.1 ความคงทนของวัสดุกระดาษสาจะดอยกวาวัสดุจําพวกพลาสติก 

   13.2.2 รูปแบบที่ผลิตไมซับซอน ทําใหเกิดปญหาการคัดลอกแบบไดงาย 
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  13.3 โอกาส 

   13.3.1 ในชวงที่เร่ิมผลิตและต้ังโรงงานไดรับการสนับสนุนจากทางจังหวัด

เชียงราย ในการเชื่อมโยงธุรกิจไปสูผูจําหนายระดับประเทศ และตางประเทศ 

  13.4 อุปสรรค 

   13.4.1 การเขามาของผลิตภัณฑจากจีนทําใหระบบตลาดเสียสมดุล

เนื่องจากการคัดลอกรูปแบบงานของชาวี คราฟท โดยใชเคร่ืองจักรผลิตในปริมาณที่มาก ทําใหมี

ตนทุนที่ถูกกวางานหัตถกรรมมาก 

   13.4.2 ปอสาในประเทศมีจํานวนลดนอยลงมาก จึงตองนําเขาปอสามา

จาก ประเทศลาว ซึ่งทําใหมีตนสุนที่สูงมากข้ึน อีกทั้งยังมีคูแขงจากจีนที่เปนตลาดใหญมากวานซือ้ 

วัตถุดิบจากลาวไปในปริมาณที่มากกวา จึงทําใหการหาวัตถุดิบยากมากข้ึนดวย 

   13.4.3 นโยบายและการสนับสนุนแตเพียงชวงระยะเวลาส้ัน ๆ ไมตอเนื่อง 

ทําใหตัวผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและแกปญหาที่ขาดชวง  

 สรุปการส่ือสารเพื่อการตลาดของแบรนดชาวี คราฟทเปนการพึ่งความชวยเหลือจาก

ทางภาครัฐเปนสวนใหญ ทั้งการออกรานที่ทางภาครัฐเปนผูจัดต้ังข้ึน และการใชเวบไซตของรัฐ คือ 

www.thaitumbon.com เปนเวบไซตหลักของแบรนดทําใหเกิดความเสียหายเมื่อตอมาเวบไซตนี้

ปดตัวลง จึงไมมีการพัฒนารูปแบบเวบไซต ตลอดจนเจาของผลิตภัณฑก็ไมสามารถเพิ่มเติม แกไข 

เปล่ียนแปลงเนื้อหารายการผลิตภัณฑใหมในเวบไซตได ทําใหผูบริโภครายใหม ไมสามารถเขาถึง

ขอมูลไดสะดวก ตอนนี้จึงเหลือเพียงชองทางการส่ือสารทางการตลาดหนารานเทานั้น และรวมกับ

โรงงานจินนาลักษณในการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานกระดาษสาทั้ง 2 ที่ และอาศัยวิธีการ

ประชาสัมพันธแบบปากตอปากซ่ึงเชื่อวาเปนวิธีที่ยั่งยืน   
 คุณสเริงรงค วงษสวรรค  
 เจาของธุรกิจกระดาษจากตนกลวย Re-Leaf และผลิตภัณฑ Eco design แบรนด 

RUBBER KILLER 

 สัมภาษณวันที่ 15 ม.ค. 2556 

 อนึ่ง เมื่อผลิตภัณฑทั้ง 2 แบรนดแตกตางกัน แนวคิด และบุคลิกของสินคาจึงตางกัน 

จึงไดแยกประเด็นการสัมภาษณออกเปน 2 ชวง เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน จึงแยกเปน 2 แบรนด 

โดยจะกลาวถึงแบรนด Re-Leaf กอน ดังนี้ 
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ภาพที่ 33 คุณสเริงรงค วงษสวรรค เจาของธุรกิจ กระดาษจากตนกลวย Re-Leaf และ ผลิตภัณฑ 

Eco design แบรนด RUBBER KILLER  

 

ภาพที่ 34 โลโกกระดาษจากตนกลวย Re-Leaf  
 
 1. ชื่อสินคา /แบรนด / ชื่อจดทะเบียนการคา 
  Re-Leaf Studio 
 2. ประวัติความเปนมา 
  เร่ิมกอผลิตช้ินงานเปนกระดาษจากตนกลวยเมื่อป พ.ศ.2543 ที่ ต.โปงแยง อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม ซึ่งในหมูบานนั้นจะมีตนกลวยอยูมาก จึงไดสนใจนําตนกลวยมาเปนวัตถุดิบในการ
ทํางานออกแบบ ซึ่งเมื่อทําการศึกษาลักษณะตนกลวย พบวา ลําตนของกลวยเองมีเสนใยที่เหมาะ
ในการนําไปทํากระดาษได 
  จึงไดศึกษาในหมูบานตนเปา จ.เชียงใหมที่มีชื่อเสียงในการทํากระดาษสาแลว 
ทดลองและประยุกตวิธีการเพื่อใหเปนกระดาษที่เปนธรรมชาติที่สุด ไมใสสารเคมีและสารฟอกสี 
อีกทั้งยังพัฒนาเทคนิคการสรางพื้นผิวใหกับกระดาษ เพื่อสรางความแตกตางจนเปนเอกลักษณ 
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ในตัวกระดาษเอง โดยใชเวลาในการพัฒนากระบวนการเหลานี้ประมาณ 1 ป และใชเวลาอีก 6 
เดือน ในการทดลองออกแบบกระดาษใหเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เชน สมุด เปนตน 
  ดวยคุณสเริงรงคมีอาชีพเปนสถาปนิกอิสระจึงมีความรูและเขาใจงานออกแบบเปน
อยางดี โดยชื่อ Re-Leaf เกิดจากการเลนคําของคําวา Re ที่แปลวา อีกคร้ัง กับคําวา Leaf ที่ 
แปลวา ใบไม ซึ่งเมื่อนํามารวมกันแลว ก็มาพองเสียงกับคําวา Relieve ที่แปลวา ผอนคลาย หรือ 
บรรเทา ซึ่งก็เปนความหมายที่ดีและสามารถส่ือไปถึงการอนุรักษธรรมชาติ และความรูสึกที่
ออนโยน ซึ่งก็ตรงกับการวางคอนเซ็ปตและรูปแบบที่ชัดเจน โดยจะเนนการออกแบบทีเ่รียบงาย ส่ือ
ถึงภูมิปญญาทองถิ่นและความรวมสมัยไดอยางกลมกลืน โดยมีการพัฒนาเทคนิคปมลายลงบน
กระดาษโดยจะมีลายเส่ือกกและลายจักสานพื้นบาน ซึ่งทําใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังสราง
เร่ืองราวและความเฉพาะในงานออกแบบโดยใชชื่อ กระดาษลายตาง ๆ ทั้ง 7 ลาย ตามชือ่ตลาดใน
ทองถิ่นจ.เชียงใหม เชน ลายกาดหลวง ลายกาดวัว ลายกาดตนพยอม เปนตน เพื่อบงบอกให
ชัดเจนวาเปนผลิตภัณฑจากเชียงใหม  
 

 

 

ภาพที่ 35 ลวดลายตาง ๆ กระดาษจากตนกลวย Re-Leaf 
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  ในชวงเร่ิมแรกไดทําผลิตภัณฑออกมาหลายประเภท นอกจากสมุดแลวยังมีเส้ือยืด 

ที่รองแกว ที่รองเมาส การดอวยพร มีราคาเร่ิมตนที่ 200-1,200 บาท แตกระบวนการและเทคนิค

เหลานี้ไดใชตนทุน แรงงาน เวลา และการคิดคอนขางมาก ซึ่งเมื่อขายไประยะหน่ึง ก็พบวา ควร

เจาะตลาดโดยใชผลิตภัณฑเพียงตัวเดียว โดยทําสมุดเพียงอยางเดียว เพราะแรงงานที่มีอยู

สามารถทําเองไดทุกกระบวนการจนชํานาญ ไมตองไปจางงานเพิ่มอีก และยังคงมียอดส่ังซ้ือมาก

เทาเดิมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จึงไดขอสรุปวาการนํามาออกแบบใหมีความเรียบ เท 

และเปนธรรมชาติ ทําใหงานมีมูลคาสูงข้ึน เปนของฝากของใชที่เนนความงามของงานออกแบบได

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 3. กลุมลูกคาเปาหมาย 
  สัดสวนระหวางลูกคาชาวไทยและตางชาติจะอยูในสัดสวนที่เทา ๆ กัน โดยในสวน

ของคนไทยจะเปนการขายปลีกในการออกราน และทําของพรีเมียมตามคําส่ังซื้อ สวนลูกคา 

สงออกสวนมากจะเปนลูกคาจากประเทศญ่ีปุนซ่ึงมีคําส่ังซื้อเปนประจําอยูแลว 
 4. การทําแบรนดของสินคาตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง ในแงการสรางอัตลักษณของ
องคกร 
  ตองเนนจุดเดน และความเปนจริงของผลิตภัณฑ คือ กระดาษจากตนกลวยจริง 

ใชวิธีการและกระบวนการผลิตแบบทําดวยมือและไมใชสารเคมีใด ๆ ทั้งส้ิน เพื่อใหเปนผลิตภัณฑ

กระดาษจากธรรมชาติ 100% อีกทั้งเปนการสรางงานสรางรายไดเพื่อคนในชุมชน และไดใช

ทรัพยากรจากธรรมชาติอยางคุมคาที่สุด 

  การสรางเร่ืองราวใหผลิตภัณฑเพิ่มเติมเพื่อใหผลิตภัณฑนาสนใจมีที่มาที่ไป ในการ

ออกแบบ รวมถึงตองควบคุม Mood & Tone ของผลิตภัณฑที่เนนความเปนธรรมชาติ ดิบ แต 

เรียบรอย นุมนวล 
 5. จาก Positioning และ Concept ของแบรนดไดออกมาในงานออกแบบอัต
ลักษณขององคกร (CI) หรือไม อยางไร 
  จุดยืนของแบรนด Re-Leaf คือ การออกแบบท่ีสอดคลองรองรับการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางยั่งยืน คือ หนทางแกไขปญหาสําหรับอนาคต ซึ่งจากจุดยืนนี้เองทําใหการออกแบบ

ผลิตภัณฑจะตองมาจากธรรมชาติจริง ๆ อีกทั้งยังจางแรงงานในพื้นที่เพื่อใหเกิดการสรางงานใน

ทองถิ่นอยางยั่งยืนดวย 
 6. ทําใหสินคาเปนที่รูจักเริ่มตนอยางไร ใชสื่อใดบางที่ไดผลเพราะเหตุใด 
  เร่ิมขายโดยการฝากวางขายท่ีรานเพื่อน รานกาแฟ และต้ังบูธขายในงานที่เกี่ยวกับ

การออกแบบ หรือเทศกาลตาง ๆ ในจ.เชียงใหม แลวใชวิธีการบอกตอปากตอปากไปเร่ือย ๆ และ
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สรางเวบไซต www.releafstudio.com (ตอนนี้ปดตัวลงแลว) เพื่อเปนส่ือใหเขาถึงไดงายสําหรับคน

ตางพื้นที่ และงานตอการฝากลิงค หรือแชรขอมูลบนเวบบอรด หรือโฮมเพจตาง ๆ เชน ในเวบบอรด

ของศิษยเกาสถาปตย ม.ช.ที่เรียนจบมา เปนตน 

  อีกทั้งการฝากขาว รวมกิจกรรม และใหสัมภาษณกับนิตยสาร เวบไซต และส่ือที่

เกี่ยวของกับงานออกแบบตาง ๆ เชน article.tcdcconnect.com และเวบไชตที่เกี่ยวกับการรักษา

ส่ิงแวดลอม เชน ตลาดนัดสีเขียว เปนตน 
 7. ชองทางที่ลูกคาจะเขาถึงสินคาทั้งการเลือกชม การซ้ือ และการดูแล หลัง
การขาย 
  เนื่องจากการคาขายออนไลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คนใหความสนใจและนิยม

ใชชองทางนี้เพิ่มข้ึน สามารถขายผลิตภัณฑไปยังทุกที่ในโลก โดยเวบไซตไดรวบรวมภาพสินคาไว

ทั้งหมด และสามารถส่ังของทางอีเมลหรือโทรศัพทได แตเมื่อมีเฟซบุคซ่ึงเปนชองทางที่ไมเสียเงิน 

อีกทั้งการดูแลและตอบขอสงสัยของลูกคาก็สามารถทําไดงายกวาเว็บไซตมากจึงไดยายขอมูล

ทั้งหมดลงมาไวที่เฟซบุค ประกอบกับเร่ิมทําผลิตภัณฑแบรนด RUBBER KILLER ดวย ดังนั้นจึง

ไดยายผลิตภัณฑไปไวรวมกันที่เฟซบุคเพื่องายตอการติดตอซื้อขาย 

 

 

 

ภาพที่ 36 การจัดราน และการออกรานในงานเทศกาลตาง ๆ  

 
 8. มีโปรโมชั่น หรือการออกสินคาใหม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือไม อยางไร 
  สําหรับสมุดนี้ยังคงไว 7 ลายที่เปนหลักอยู และยังไดรับคําส่ังซ้ือมาตลอด อีกทั้ง

ตอนนี้แบรนด RUBBER KILLER กําลังไปไดดีกวา จึงมุงทําตลาดในสวนนั้นแทน 
 9. สิ่งที่ลูกคาชื่นชอบในตัวแบรนด หรือผลิตภัณฑ 
  เร่ืองราวของจ.เชียงใหมในงานออกแบบ และการออกแบบบนพื้นฐานของขอจํากัด

ของผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่สามารถกลมกลืนไปดวยกันได 
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 10. คิดวาการออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดนั้น จะตองคํานึงถึงเรื่อง
ใดบาง 

  จะตองรูจักกลุมเปาหมาย และตัวผลิตภัณฑมีจุดเดนอะไรบาง  

 11. ตอนน้ีคิดวาแบรนดอยูตัวแลวหรือไม และอนาคตของแบรนดจะเปนไป ใน
ทิศทางใด  

  สําหรับแบรนด Re-Leaf ตอนนี้ยังคงอยูในระดับที่ดูแลตัวเองไดเร่ือย ๆ ซึ่งใน

อนาคตก็จะตองมีผลิตภัณฑใหม ๆ ออกมาซึ่งยังคงตองเติบโตตอไป 

 12. การเปนแบรนดเกิดใหมในปจจุบัน หรือการสรางแบรนดสินคาจากชุมชน 
หรือจากตางจังหวัดนั้นมีอุปสรรคหรือไม อยางไร 

  การเปนแบรนดจากทองถิ่นสําหรับผลิตภัณฑที่ทําจากธรรมชาตินั้น ในแงของการ

สรางแบรนดกลับเปนขอดี เพราะจะทําใหนาเชื่อถือ และสามารถคลอยตามเร่ืองที่ใสไว ใน

ผลิตภัณฑไดโดยงาย แตในแงของการประชาสัมพันธนั้นจะตองใชเวลานานพอสมควรในการ 

พิสูจนตัวเอง และความเปนเอกลักษณของงานออกแบบ เพื่อใหเกิดการพูดปากตอปากหรือการ 

แนะนําผานผูบริโภคตัวจริง แตในยุคนี้เครือขายอินเตอรเน็ตสามารถชวยใหประชาสัมพันธทําได 

งายและกระจายวงกวางมากยิ่งข้ึน  

 13. สรุปจุดเดน-จุดดอยของผลิตภัณฑ Re-Leaf โดยจําแนกตามเกณฑ SWOT 
ไดดังนี้ 

  13.1 จุดเดน  

   13.1.1 กระดาษ Re-Leaf ผลิตโดยกระบวนการทํามือทุกข้ันตอน จึงทําให 

มีความละเอียดและใสใจในงานทุกช้ิน อีกทั้งยังไมใชสารเคมีและเคร่ืองจักรขนาดใหญ 

   13.1.2 กระดาษ Re-Leaf มีความหนากวาและแข็งกวากระดาษจากวัสดุ 

ธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่มีในทองตลาด 

   13.1.3 กระดาษ Re-Leaf มีเทคนิคการสรางลายพิเศษ โดยเฉพาะลาย 

จักสาน ลายเส่ือ ซึ่งทําใหเกิดพื้นผิวที่แตกตางจากกระดาษอ่ืน ๆ  

   13.1.4 สมุดจากผลิตภัณฑกระดาษ Re-Leaf มีเร่ืองราวและความเปน 

เชียงใหมที่ชัดเจน ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะโดดเดนกวาสินคาอ่ืน ๆ ในทองตลาด 

   13.1.5 ใสใจงานออกแบบทั้งตัวสินคาเอง และบรรจุภัณฑที่สงเสริมการ 

ขาย เชน ถุงผาที่สกรีนชื่อของ Re-Leaf Studio ซึ่งก็สงเสริมแนวคิดการลดการใชทรัพยากร โดยใช 

ถุงผาไดอีกตอหนึ่ง และการใชถุงปุยสกรีนโลโก แลวจัดเก็บสมุดเปนแพ็คอยางสวยงาม และแปลก
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ตา หรือเพิ่มการใชงานโดยนํายางในรถมาทําสันสมุดเพื่อใหเสียบปากกาได เปนตน 

  13.2 จุดดอย 

   13.2.1 เนื่องจากมีตนทุนการผลิตสูง จึงเปนขอจํากัดในการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหหลากหลาย เชน การพัฒนาผนังบานจากกระดาษตนกลวยที่ตองใชคาใชจายและ

ขอมูลวิจัย จากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝาย 

   13.2.2 การผลิตช้ินงานเปนงานทํามือทุกช้ิน นับต้ังแตการทําเปนกระดาษ

จนกลายมาเปนสมุด ทําใหตองใชเวลาในการผลิตมาก ดังนั้นจึงทําไดในปริมาณณที่ไมมาก 

  13.3 โอกาส 

   13.3.1 สถานที่ผลิตอยูในจ.เชียงใหม ซึ่งมีวัตถุดิบมากมาย ซึ่งทําใหมี

ตนทุนตํ่า ไดแรงงานทองถิ่นที่คาแรงไมสูงมากนักในหมูบาน  

   13.3.2 วิถีชีวิตในจ.เชียงใหมเอ้ือตอการคิดงาน และสรางสรรคงานออกแบบ 

เพราะมีเวลาเหลือจากการเดินทาง มีธรรมชาติ มีงานศิลปะและมีบรรยากาศที่ดี 

   13.3.3 สังคมนักออกแบบเชียงใหมเปนสังคมไมกวางนัก จึงรูจักคุนเคย

และ ชวยเหลือกันดี ทําใหงายตอการชวยกันประชาสัมพันธ การบอกตอปากตอปากหรือการฝากขาย  

   13.3.4 จ.เชียงใหมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวภาคเหนือที่มีกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยว งานเทศกาล งานดนตรี งานเทศกาลศิลปะและการออกแบบตาง ๆ เปน

ประจํา ซึ่ง เปนโอกาสดีที่จะขายสินคา อีกทั้งยังเปดชองทางใหส่ือมวลชนไดเห็นและเผยแพร

ผลิตภัณฑและเร่ืองราวของ Re-Leaf ไดในวงกวาง 

  13.4 อุปสรรค 

   13.4.1 เนื่องจากใชกรรมวิธีธรรมชาติ ไมใชสารเคมี และไมใชเตาอบขนาด 

ใหญ การทําใหกระดาษแหงนั้นพึ่งพาจากแสงแดดธรรมชาติเทานั้น ดังนั้นในชวงหนาฝน หรือหนา

หนาวท่ีไมมีแสงแดด หรือมีความชื้นสูงในอากาศก็ไมสามารถที่จะทํากระดาษได ดังนั้นชวงที่จะ

สามารถผลิตกระดาษได คือ ชวงฤดูรอนเทานั้น 

   13.4.2 แบรนดทองถิ่นเขาถึงส่ือหลัก เชน โทรทัศน นิตยสาร ไดยาก 

 สรุปการสื่อสารเพื่อการตลาดแบรนด Re-Leaf เริ่มจากการตลาดแบบปากตอปาก 

ในหมูเพื่อน ๆ ในแวดวงของนักออกแบบและสถาปนิก โดยเนนจุดขายความเปน “เชียงใหม” ใน

งานออกแบบและสรางเรื่องราวในผลิตภัณฑ และอาศัยเวบบอรดสาธารณะของกลุมศิษยเกาหรือ

เวบบอรดที่เกี่ยวกับงานออกแบบและผลิตภัณฑที่เปนธรรมชาติ ตอมาจึงไดทําเวบไซตเปนของ 

ตัวเอง และเปล่ียนมาใชประโยชนของสังคมออนไลน คือ เฟซบุค แทน 
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 ดังที่กลาวมาขางตนวา คุณสเริงรงคไดสรางแบรนดข้ึนมา 2 แบรนด คือ Re-Leaf และ

อีกแบรนดหนึ่ง คือ RUBBER KILLER ผลิตภัณฑกระเปาที่ผลิตจากยางในรถทุกประเภท ภายใต

แนวคิด Eco design หรือการเอาส่ิงที่คนสวนใหญทิ้งแลวมาใชซ้ํา ในรูปลักษณที่เปล่ียนไปดวย

การออกแบบใหสวยงาม สามารถใชไดจริงในสวนของการสัมภาษณขอมูลของแบรนด RUBBER 

KILLER มีประเด็นดังตอไปนี้ 
 1. ชื่อสินคา /แบรนด / ชื่อจดทะเบียนการคา 
  RUBBER KILLER 

 

 

 

ภาพที่ 37 โลโกผลิตภัณฑ RUBBER KILLER 

 
 2. ประวัติความเปนมา 
  เร่ิมจากการทําสมุดของ Re-Leaf ที่เพิ่มความทนทานใหแกสันของสมุด จึงทดลอง

ใชยางในรถ ซึ่งก็ไดงานออกแบบที่แปลกตาและนาสนใจมาก จึงไดลองทําเปนปกสมุด ซึ่งจะ

สังเกตไดวาปกสมุดมีความทนทาน หนาและเหนียวเปนพิเศษ สามารถกันน้ําได ซึ่งเปนคุณสมบัติ

ที่ดี จึงไดทดลองทําเปนกระเปา 

  จากนั้นในประมาณ ปพ.ศ. 2552 จึงไดเร่ิมพัฒนาและออกแบบเพิ่มเติมกระเปา

อยางจริงจัง การออกแบบเร่ิมตนจากกระเปาสตางค ตามมาดวย Messenger, Totebag และรุน

ตาง ๆ ในเวลาตอมา ในระยะแรกนั้นจะมีสินคาทั้งหมด 7 แบบ และแบบที่ไดรับความนิยมมาก

ที่สุดก็คือ Briefcase ที่ถูกพัฒนาใหมีน้ําหนักเบา เพราะใชยางเฉพาะสวนกนกระเปา สวนตัว

กระเปาก็ใชผาแทนทําใหราคาถูกลง จึงมีการเปลี่ยนวัสดุที่สามารถตัดเย็บรวมกับยางในรถได 

เนื่องจากการข้ึนรูปและการเปล่ียนรูปทรงจะทําไดยากกวาผาหรือหนังมาก 
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ภาพที่ 38 ตัวอยางผลิตภัณฑ RUBBER KILLER และคุณสเริงรงค วงษสวรรค 

 
 3. กลุมลูกคาเปาหมาย 
  กลุมคนรุนใหมวัยทํางาน นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และกลุมคนที่สนใจ

ส่ิงแวดลอม 
 4. การทําแบรนดของสินคาตองคํานึงถึงสิ่งใดบางในแงการสรางอัตลักษณของ
องคกร 
  ความต้ังใจที่จะเปนแบรนดเพื่อส่ิงแวดลอมและสังคมตองออกมาเปนรูปธรรม 

กลาวคือ เร่ิมตนต้ังแตแรงงานในการผลิต วัตถุดิบที่ใช และกระบวนการที่จะตองเปนมิตรกับ 

ส่ิงแวดลอม ซึ่งทั้งหมดนี้จะตองบอกเลาถึงที่มาที่ไปใหชัดเจน เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมของแบรนด 

ความหมายผลิตภัณฑแตละชิ้น และแนวคิดหลักในการออกแบบที่มอบประสบการณอยางตรงไป 

ตรงมาใหแกผูบริโภค ดังสโลแกนของ RUBBER KILLER ที่วา ”After the long journey, its back 

to your hands” หรือ “เดินทางมา 200,000 กิโลเมตร (ยางรถ 10 ลอ) จึงกลับมาอยูที่มือของคุณ” 

ซึ่งเปนประโยคที่ใหความรูสึกถึงการเดินทาง  การทองเที่ยว  เปนชีวิตที่เกี่ยวกบัโลกภายนอก ความ

เปนอิสระของคนรุนใหม และความเทแบบผูชาย หาม ดิบ ตรง ๆ ซึ่งบงบอกถึงตัวตนของ RUBBER 

KILLER ไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 39 ตัวอยางภาพที่ใชในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ RUBBER KILLER ที่บอกเลา ที่มา

ที่ไปของผลิตภัณฑเอง รวมถึงลักษณะของกลุมเปาหมาย สไตล การใชชีวิต ฯลฯ  

 
 5. จาก Positioning และ Concept ของแบรนด ไดออกมาในงานออกแบบ   
อัตลักษณขององคกร (CI) หรือไม อยางไร 
  จากที่กลาวถึงบุคลิกของแบรนดไปแลวนั้น สงผลถึงการกําหนดจุดยืนของ 

ผลิตภัณฑ มุงไปสูตลาดของคนที่มีลักษณะการใชชีวิตที่เปนอิสระ ชอบเดินทาง และกิจกรรมที่

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เขาใจและใสใจสังคม ซึ่งเปนลักษณะของคนรุนใหม หรือคนในสายงานท่ี 

เกี่ยวของกับการออกแบบ เพราะกลุมคนเหลานี้จะเขาใจผลิตภัณฑและมีเหตุผลดานความรูสึกที่ 

ตองการมีสวนรวมในการอนุรักษ นิยมงานออกแบบ และมองเห็นความคิดสรางสรรคเปนสําคัญ 

มากกวาซ้ือเพราะการใชงานไดเพียงเหตุผลเดียว  

  สวนแนวคิดในงานออกแบบนั้น จะเนนไปที่ความตรงไปตรงมาของวัสดุที่นํามาใช

คือ จะมีเพียงแบบที่เหมือนกัน แตลวดลายหรือรองรอยนั้นยอมแตกตางกันตามเสนทางที่ผานมา 

โดยไมตองสรางเรื่องราวใหกับผลิตภัณฑ ซึ่ง Mood & Tone จะเปนแบบเรียบงาย แตแฝงไวดวย

ความดิบ เท มีความขบถอยูในที ซึ่งแนวคิดเหลานี้เองก็ถูกส่ือออกมาในรูปแบบของตัวอักษรโลโก 

การจัดบูธ การถายภาพ แคตตาล็อก และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
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ภาพที่ 40 ตัวอยางภาพ mood&tone ที่ใชในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ RUBBER KILLER  

 
 6. เริ่มตนทําใหสินคาเปนที่รูจักไดอยางไรใชสื่อใดบางที่ไดผลเพราะเหตุใด 
  เร่ิมจากทดลองทําผลิตภัณฑไวใชเอง และเอาไปแจกใหเพื่อน ๆ ใช โดยเพื่อน ๆ 

นี่เองที่สวนมากจะเปนสถาปนิก นักออกแบบ และผูกํากับโฆษณา เมื่อไดใชก็ชอบและเกดิการบอก

ตอในกลุมคนที่ไดรับการยอมรับวามีรสนิยมในระดับหนึ่ง อีกทั้งเมื่อไดสรางเพจบนเฟซบุคเพื่อเปน

อีกชองทางในการติดตอซื้อขาย ก็ไดรับความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ เร่ิมมีรานคามาติดตอไปจําหนาย 

ส่ือเร่ิมใหความสนใจ และไดทํางานรวมกับแบรนดและองคกรอ่ืน ๆ ทําใหเปนที่รูจักและยอมรับ

ผลิตภัณฑวงกวางขึ้นเรื่อย ๆ โดยไดรับเชิญไปออกแบบผลิตภัณฑสําหรับแบรนดอื่น ๆ เชน 

Grey hound, Fri 27 Nov. และรวมกิจกรรมตาง ๆ กับกลุมชมรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบและ

การอนุรักษส่ิงแวดลอม ถือเปนการยกระดับแบรนดใหเสมือนกับการเปนพันธมิตร สามารถอยู

รวมกับแบรนดเหลานี้ไดอยางเทาเทียมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41 ส่ือหลักของ RUBBER KILLER คือ  www.facebook.com/rubberkiller 
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ภาพที่ 42 RUBBER KILLER ในส่ือและการรวมมือกันจัดกิจกรรมตาง ๆ กับแบรนดอ่ืน ๆ  

 
 7. ชองทางที่ลูกคาจะเขาถึงสินคาทั้งการเลือกชม การซื้อ และการดูแลหลัง 
การขาย 
  เพจบนเฟซบุค  www.facebook.com/rubberkiller ทําใหมีความสะดวกในการ

ประชาสัมพันธ โฆษณา และติดตอซื้อขายมาก นอกจากนี้ยังเขารวมการแสดงสินคาในงานหรือ

เทศกาลตาง ๆ เชน งาน NAP (Nimman Art Promenade) ที่เปนงานแสดงสินคาออกแบบและ

ศิลปะรวมสมัยของชาวเชียงใหมที่จัดเปนประจําทุกป หรืองานแสดงสินคาเพื่อการสงออกอยาง

งาน BIFF&BIL เพื่อเจาะตลาดตางประเทศ เปนตน 
 8. มีโปรโมชั่น หรือการการออกสินคาใหม หรือกิจกรรมอ่ืนหรือไมอยางไร 
  มีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหา และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

คนในปจจุบัน เชน waist bag กระเปา สําหรับนักปนจักรยาน เปนตน 

  มีการทํากิจกรรมกับชุมชน และชวยเหลือตามกําลัง เชน โครงการชวยภัย น้ําทวมทุง 

โดยบริจาคเงินคากระเปาคอลเล็คช่ัน  Meena 650 บาท จากราคากระเปา 850 บาท เพื่อสมทบ

ทุนในการชวยฟนฟูบานเรือนจากภัยพิบัติมหาอุทกภัยป พ.ศ.2553 เปนตน 

  จากแนวคิดและตัวผลิตภัณฑที่นาสนใจ จึงทําใหเปนที่สนใจของเหลาคนดังที่มีการ

ใชชีวิตแบบคนสมัยใหมใสใจส่ิงแวดลอมที่อยูในแวดวงการศิลปะและงานออกแบบ หรือกลุมคนที่

มีสไตลเปนตัวของตัวของตัวเอง และไดรับการยอมรับวาเปนคนรุนใหมที่มีแนวคิดในการใชชีวิต 

เชน คุณตุล นักรองวงอพารทเมนทคุณปา, คุณปอด-โมเดิรน ด็อก, คุณตือ-สมบัษร ถิระสาโรช 

และอ.ไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ เปนตน จึงเปนการตอกยํ้าวาเปนแบรนดที่มีความคิดสรางสรรค

จนไดรับการยอมรับจากบุคคลเหลานี้ ประกอบกับมีการบันทึกการมาเยี่ยม แตละคร้ังของคนดังลง

ใน instagram และเฟซบุคสรางกระแสใหติดหูและติดตาไดเปนอยางดี 
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 9. สิ่งที่ลูกคาชื่นชอบในตัวแบรนด หรือผลิตภัณฑ 
  นอกจากความแปลกของวัสดุแลว คิดวาผูบริโภคเองก็ชื่นชมแนวคิดของผลิตภัณฑ

ดวยเชนกัน 
 10. การออกแบบสื่อเพื่อสื่อสารทางการตลาดจะตองคํานึงถึงเรื่องใดบาง 
  การยํ้าถึงตัวตนท่ีแทจริงของแบรนดเปนเร่ืองสําคัญในผลิตภัณฑที่ยังคงใหมตอ

ความเขาใจของผูบริโภค ทั้งภาพและขอความที่สงถึงผูบริโภคจะตองคํานึงถึงบุคลิกของแบรนดให

มากที่สุด โดยเชื่อวาการออกแบบจะอธิบายงาน และขายงานไดดวยตัวมันเอง โดยไมตองโฆษณา

หรือประชาสัมพันธใด ๆ ทั้งส้ิน แตเนื่องจากระยะหลังมีการคัดลอกผลงานของ RUBBER KILLER 

บอยคร้ัง จึงทําใหตองปรากฎตัวออกสื่อบาง เพื่อยืนยันความเปนเจาของที่แทจริง และจะตองเพิ่ม

ชองทางการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ มากยิ่งข้ึนดวย 
 11. สถานะแบรนดเปนอยางไรและอนาคตของแบรนดจะเปนไปทิศทางใด  
  อนาคตของ RUBBER KILLER ยังคงตองคิดคนและพัฒนาตอไป ตราบใดที่ยังมี

ยางในรถ หรือส่ิงเหลือใชเหลืออยู และเมื่อใดที่ขยะลดลง คนหันมาใชสินคาประเภท Eco design 

มากข้ึน ตอนนั้นจึงนับไดวา RUBBER KILLER ประสบความสําเร็จแลว 
 12. การเปนแบรนดเกิดใหมในปจจุบัน หรือการสรางแบรนดสินคาจากชุมชน 
หรือจากตางจังหวัดนั้นมีอุปสรรคอหรือไม อยางไร 
  อุปสรรคของแบรนดทองถิ่นที่สําคัญคือ เร่ืองการทําตลาดในชวงที่ยังไมมีใครรูจัก 

ไมมีหนาราน และไมมีส่ือในมือทําใหไมคอยเปนที่รูจักมากนัก แตเมื่อกลุมเพื่อนนักออกแบบเห็น

วางานมีดีไซนและมีแนวคิดที่ดี จึงเกิดการแนะนําตอ 

  อีกทั้งการขนสงหรือการสงของทําไดโดยใชบริการไปรษณีย ซึ่งอาจจะถึงชาและ

ลูกคาไมไดเลือกชมสินคาดวยตัวเอง เพียงแตเห็นไดจากภาพทางเฟซบุคเทานั้น 

  ถึงแมจ.เชียงใหมแมจะอยูหางจากส่ือหลักในเมืองหลวงอยางกรุงเทพฯ ก็ตาม แต

ก็ทดแทนดวยการเปนเมืองที่มีตนทุนที่ดีตอการออกแบบ เพราะบรรยากาศของที่นี่และความเปน
เมืองแหงศิลปนไดหลอหลอมใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางงานศิลปะ และการออกแบบเสมอ 
ซึ่งสงผลใหงานออกแบบยอมเปนที่รูจักและมีคนเดินเขามาหาไดเอง 
 13. ในฐานะนักออกแบบ และเจาของกิจการมีความคิดเห็นอยางไร กับอนาคต
ของผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุธรรมชาติ และสินคาในแนวทาง Eco design 
  การจะซื้อหรือไมซื้อนั้นเปนความช่ืนชอบเฉพาะบุคคล ซึ่งบังคับไมได ผูผลิตจึงมี
หนาที่ที่จะตองยึดมั่นแนวทางในการผลิตใหชัดเจนและตอเนื่อง ซื่งปจจุบันสินคาประเภท Eco 

design กําลังไดรับความนิยม เปนผลดีตอนักออกแบบที่จะตองรีบฉกฉวยโอกาสนี้ ทั้งนี้เพื่อตัวเอง
สวนหนึ่ง และเพื่อชวยกันปรับทัศนคติของสังคม ในการรักษาส่ิงแวดลอมอีกทางหนึ่ง หากทุกฝาย
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ชวยกันในเร่ืองนี้กระแสที่วาก็อาจอยูไดนาน หรือกลายเปนคานิยมใหม ๆ สําหรับคนรุนใหมในการ
ใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด ซึ่งสง ผลดีตอทุกคน  
 14. สรุปจุดเดน-จุดดอยของผลิตภัณฑ RUBBER KILLER โดยจําแนกตาม
เกณฑ SWOT ไดดังนี้ 
  14.1 จุดเดน  

   14.1.1 วัสดุแปลกใหม ยังไมมีในตลาด เพราะนอกจากใชยางในรถเปน
วัสดุหลักแลว ยังมีผาแคนวาส ถุงปุย กระสอบขนของ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่นํามารวมในงานดวย ซึ่งทํา
ใหไดผลิตภัณฑแบบเดียวกันก็จริง แตมีลวดลายที่ตางกันในแตละชิ้น  
   14.1.2 ยางในรถมีคุณสมบัติทนทาน หนา และเหนียวเปนพิเศษ สามารถ 

โดนน้ําได เช็ดและทําความสะอาดไดงายอีกดวย 
   14.1.3 มีการออกแบบที่คํานึงถึงผูใชและไลฟสไตลของกลุมเปาหมาย ทํา
ใหไดรับการพัฒนา และเพิ่มแบบของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง สามารถใชไดทั้งหญิงและชาย 
   14.1.4 การตัดเย็บประณีต ใสใจทุกรายละเอียด และใชวัสดุที่มีคุณภาพ 

ทั้ง ซิป ตะขอ หรือสายสะพาย 
   14.1.5 มีบุคลิคของงานออกแบบที่คอนขางชัดเจน มีความเทที่รวมสมัย  
   14.1.6 มีการเลาเร่ืองที่มาที่ไปของยางแตละเสน การสรางงาน การตัดเย็บ 

และรายละเอียดที่เกิดจากการใสใจของผูผลิตจนถึงมือผูบริโภค 
  14.2 จุดดอย 
   14.2.1 กระเปาที่ทําจากยางในรถลวน ๆ จะมีน้ําหนักมาก 
   14.2.2 ยางในรถมีรูปรางและลักษณะเฉพาะที่ทําใหการตัดเย็บ การขึ้นรูป 

และวางแบบคอนขางยาก จึงทําใหมีขอจํากัดของการออกแบบคอนขางมาก 
   14.2.3 ผลิตภัณฑจะมีรองรอยของวัสดุที่ถูกใชงานมากอน เนื่องจากเปน
วัสดุที่นํามาใชซ้ํา (Re-use) ซึ่งบางคนอาจจะไมเขาใจแนวคิดของงาน  
   14.2.4 ยางในรถมีเพียงสีดํา ทําใหโทนสีของผลิตภัณฑไมหลากหลาย 

  14.3 โอกาส 
   14.3.1 กระแสการใชผลิตภัณฑ Eco design กําลังมาแรง ดังนั้นจึงไดรับ
การตอบรับ และสนใจจากบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะคนรุนใหม นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และ 
กลุมคนที่สนใจสิ่งแวดลอม 
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   14.3.2 ยางในรถเปนขยะเหลือใชที่ยังมีปริมาณมาก และยังคงตองกําจัด 
ทิ้ง ซึ่งการนํามาทํากระเปานอกจากจะชวยนําขยะมาใชแทนที่จะถูกเผาใหเปนมลพิษแลว ยังเปน

กา ไดวัตถุดิบมาแบบตนทุนตํ่าอีกดวย 
   14.3.3 สังคมออนไลนทําใหชื่อแบรนดเปนที่รูจักโดยเร็ว สามารถแสดง
ภาพ และติดตอสอบถามรายละเอียดสินคาไดทันที โดยไมมีคาใชจายหนาราน 
   14.3.4 คาใชจายเร่ืองการเดินทาง หรือการทําโรงงานมีนอย เพราะผลิตที่ 

จ.เชียงใหม จึงสามารถจางแรงงานที่เปนชาวไทยภูเขาในราคายุติธรรมได ซึ่งสงผลดีในการสราง 
งานสรางอาชีพใหคนในชุมชนเอง และยังตอกย้ําความเปนแบรนดที่ใสใจสังคมอีกดวย 
   14.3.5 จากตัวแบรนดเองเปนจะตองมีลักษณะภาพลักษณที่เกี่ยวกับ 
ความเปนอิสระเสรี การเดินทาง และการใชชีวิตกลางแจง ซึ่งจ.เชียงใหมก็มีสถานที่และบรรยากาศ

ในการถายทําภาพ หรือส่ือที่สงเสริมบุคลิกของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี 
  14.4 อุปสรรค 
   14.4.1 มีการคัดลอกผลงานไปขาย 
   14.4.2 ทัศนคติของสินคาประเภท Re-use ในไทยยังคงมองจากลักษณะ

เดิมของส่ิงนั้น กลาวคือ ยังคิดวาเปนยางรถยนตที่ถูกใชงานแลว และกังวลเร่ืองความทนความสะอาด 
เปนตน โดยไมมองการออกแบบ และแนวคิดของนักออกแบบที่นํามาปรับเปล่ียนเปน ผลิตภัณฑ 
   14.4.3 การผลิตและสินคาทั้งหมดอยูที่จ.เชียงใหม ทําใหเขาถึงส่ือหลักยาก 
 สรุปการส่ือสารเพ่ือการตลาดของแบรนด RUBBER KILLER นั้นมีจุดเร่ิมมาจากการ

ประชาสัมพันธแบบปากตอปากในแวดวงคนใกลชิด และในจังหวัดเชียงใหม อีกทั้งยังใชส่ือสังคม
ออนไลนเขามามีสวนชวยในการสรางการรับรู และใหขอมูลมาถึงคนในเมืองหลวงอยางกรุงเทพฯ 
ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของแบรนด หลังจากเปนนี่นิยมในระยะหนึ่งแลวจึงไดมีโอกาสรวมงาน
กับแบรนดอ่ืน ๆ ทั้งนิตยสาร เส้ือผา และองคกรที่ทํางานเพื่อส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนการเพิ่มกลุมลูกคา 

และปรากฎตัวข้ึนในส่ือที่กวางมากข้ึน ไดรับการยอมรับจากแบรนดชั้นนําเหลานั้นอีกดวย ซึ่งเมื่อ
ใชส่ือสังคมออนไลนทั้งเฟซบุค และอินสตาแกรมชวยคูกันในการลงภาพคนท่ีมีชื่อเสียงในวงการ
ออกแบบ หรือเปนคนที่กลุมเปาหมายชื่นชอบกับผลิตภัณฑแลวยิ่งเปนการตอกย้ําจุดยืน และ

บุคลิคของแบรนดใหกลุมเปาหมายเห็นไดชัดเจนมากข้ึน 
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 คุณพิพัฒน อภิรักษธนากร 
 เจาของราน ECO Shop 

 สัมภาษณวันที่ 15 ก.พ. 2556 

 

 

 

ภาพที่ 43 คุณพิพัฒน อภิรักษธนากร  

 
 1. ชื่อสินคา /แบรนด / ชื่อจดทะเบียนการคา 
  ราน Eco Shop 

 

 

 

ภาพที่ 44 ราน Eco Shop ดิจิตอลเกทเวย 
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 2. ประวัติความเปนมา 
  ราน Eco Shop เปดในปพ.ศ.2552 เร่ิมจากแนวคิดที่จะเปนเวทีสําหรับสินคาที่

ออกแบบมาเพื่อส่ิงแวดลอม ชวงนั้นยังไมมีพื้นที่และคนยังไมใสใจกับแนวคิดสินคาเพือ่ส่ิงแวดลอม

จึงถือวาเปนการใหความรูแกสังคมและใหโอกาสกับนักออกแบบ ซึ่งในที่นี้จะมีอาชีพอะไรก็ไดแต

ถาสามารถออกแบบและผลิตสินคาในแนวคิดนี้ไดก็สามารถนํามาวางขายในรานไดดวยเชนกัน 

เพราะเช่ือวาถาหากมีการผลิตมีการซ้ือขายแลวยอมจะมีการพัฒนาและตอยอดทางความคิดการ

ออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอมยอมตองขยายในวงกวางมากข้ึนในที่สุด 

  Eco Shop ไดรวบรวมสินคาภายใตแนวคิดการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอมจาก 

พันธมิตรและนักออกแบบที่มีอุดมการณเดียวกัน ถือเปนการชวยการสงเสริมแนวคิดนี้เพื่อสังคม 

พัฒนาไปพรอมกัน เพราะฉะนั้นจึงไมมีคูแขงทางการตลาด เพราะสินคาทุกช้ินมีเปาหมายเพื่อการ

รักษาส่ิงแวดลอมเปนแกนหลัก เปนธุรกิจที่จะโตไปพรอมกัน ซึ่งในระยะแรกนั้นจะมีสินคาช้ินที่ขาย

ดีและทําใหราน Eco Shop เปนที่รูจัก คือ นาฬิกาจากเศษผาสานของคุณอัญมณี มณีขัติย มี

จุดเดนที่แตละเรือนไมเหมือนกัน  สวยงาม อีกทั้งยังมีราคาไมแพง (550 บาท)  

  ในราน Eco Shop นี้ยังมีสินคาของแบรนด Osisu ของ ดร. สิงห อินทรชูโต และ  

คุณวรนุช ตันชูเกียรติ ซึ่งก็เปนแบรนดที่มีชื่อเสียงอยูแลว ก็นํามาวางขายภายในรานดวย  

  เกณฑในการคัดเลือกสินคาเพื่อเขามาขายในราน Eco Shop คือ ตองเปนสินคาที่มี

การออกแบบสวย ซึ่งเปนจุดแรกที่จะดึงลูกคาใหเขาราน จะตองเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมทางใดก็ 

ทางหนึ่ง และเปนสินคาที่ใชไดจริง ผลิตไดจริง ไมใชสินคาตนแบบและประเด็นอ่ืน ๆ เชน ตองไม

ลอกเลียนแบบใคร หรือแอบอางชื่อคนอ่ืนเพื่อนํามาขาย เปนตน ซึ่งสินคาทุกชิ้นจะคัดเลือก และให

คําแนะนําในเบ้ืองตนแกนักออกแบบที่นําสินคามาวางขายที่ราน เพื่อนําไปปรับแกใหดีที่สุด กอน

นํามาวางขายจริง  

  การสรางแบรนดของราง Eco Shop นั้น เร่ิมจากการทํา SWOT analysis เพื่อนํา

ผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม และใชหลักการตลาดทั่วไป คือ 4Ps มาวางแผน

การตลาด เม่ือรูวาสินคา (Product) มีจุดเดนในเร่ืองดีไซน ใชไดจริง และการเปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอม 

และมีที่มาที่ไปที่นาสนใจอยางไรแลว จึงวิเคราะหและเจาะกลุมเปาหมายเปนคนที่ใช ชีวิตในเมือง 

เปนนักศึกษา วัยเร่ิมตนการทํางานและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จึงเปนที่มาของการเลือกทําเล 

เปดรานที่ Digitl Gateway สยามสแควร (Place) เพื่อใหคนเขาถึงไดงาย พบเห็นรานและสินคาได

บอยคร้ัง และเปนยานที่กลุมเปาหมายอยูคอนขางหนาแนนจากทําเล และกลุม เปาหมายดังกลาว 

จึงสามารถกําหนดราคาขายของสินคาแตละชิ้นได (Price)  
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  ในระยะแรกของการเปดรานไดต้ังเปาหมายการดําเนินงานไววาภายใน 2 ปแรก 

ตองทําการประชาสัมพันธใหคนไดรูจักวาสินคาเพื่อส่ิงแวดลอมนั้นคืออะไร และ Eco Shop ขาย

อะไร มีแนวคิดอยางไร ซึ่งทําใหเกิดกิจกรรมการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

ตาง ๆ (Promotion) มีมากในชวงนี้  เชน  การจัดเวิรคชอป การไปบรรยายตามสถานที่ตาง ๆ การ

รวมจัดกิจกรรมกับองคกรตาง ๆ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 แผนที่ต้ังราน Eco Shop 

 
 3. เมื่อพูดถึงแบรนดนี้จะตองนึกถึงอะไร 
  จะตองนึกถึงการเปนมิตร การเกื้อกูลกัน และเปนสินคาที่เขาถึงงาย ใคร ๆ ก็ซื้อได 

หรือแมแตจะทําเองก็ได เพราะที่สุดแลวประโยชนที่ไดก็คือ ส่ิงแวดลอมที่ดีของทุกคน 
 4. การทําแบรนดของสินคาตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง ในการสรางอัตลักษณของ
องคกร 
  ตองยึดถือแนวคิดสําคัญใหแนวแน ชัดเจน คือ การเปนสินคาที่เปนมิตรกับ 

ส่ิงแวดลอม และสนับสนุนนักออกแบบที่มีความคิดนี้ตอเนื่อง ทําใหอัตลักษณของ Eco Shop จะ 

เปนเหมือนสถานที่ที่รวบรวมแนวคิดและแรงบันดาลใจเก่ียวกับสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ตอกยํ้าดวยการใหโอกาสแกผูพิการ หรือนักศึกษาที่ยังไมมีงานทํามาทํางานกับ Eco Shop เพื่อ 

เปนการใหโอกาสแกผูที่ดอยโอกาสในสังคม 
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 5. จาก Positioning และ Concept ของแบรนด ไดออกมาในงานออกแบบอัต
ลักษณขององคกร (CI) หรือไม อยางไร 
  Eco Shop กําหนดกลุมเปาหมายเปนคนที่ใชชีวิตในเมือง เปนนักศึกษา วัยเร่ิมตน 

ทํางาน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จุดยืนของ Eco Shop จะตองเปนงานออกแบบที่สวย ใชได

จริง มีความคิดที่มากกวาส่ิงที่เห็น และคนทั่วไปสามารถเขาถึงไดงาย  
 6. อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และแนวทางแกไข 
  โดยตัวคุณพิพัฒนเองที่มีงานหลายดานที่ทําอยู ดังนั้นมีเปนปญหาการดูแลราน

อยางใกลชิด และเร่ืองระบบการจัดการราน การทําบัญชียังหละหลวม ซึ่งยังตองแกไขและพัฒนา

ระบบภายในรานอยูอยางตอเนื่อง 
 7. ชองทางท่ีลูกคาจะเขาถึงสินคาไดทั้งการเลือกชม การซ้ือและการดูแล หลัง
การขาย 
  สามารถเลือกชมสินคาไดจากหนารานที่ชั้น 1 ดิจิตอลเกทเวย สยามสแควร หรือ

เวบไซต www.ecoshop.in.th และยังมีชองทางการติดตอส่ือสารที่รวดเร็ว และเขาถึงกลุม 

เปาหมายไดงาย นั่นคือเฟซบุค www.facebook.com/EcoshopByTopPipat และ instrgam และ 

เมื่อมาซ้ือสินคาแลวทางรานก็จะขอขอมูลอีเมลไวเพื่อเปนฐานขอมูลลูกคา สําหรับการสงขาว 

กิจกรรมหรือโปรโมช่ันตาง ๆ  
 8. มีโปรโมชั่น หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือไม อยางไร 
  เนื่องจากเริ่มมาจากการสรางความเขาใจ และใหความรูกับกลุมคนในเร่ือง Eco 

design มาต้ังแตตน จึงมีการจัดกิจกรรมเวิรคชอป และบรรยายตามสถานท่ีและงานที่เกี่ยวของกับ

การออกแบบและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง และยังมีการทํากิจกรรมรวมกับแบรนด อ่ืน ๆ เชน กลุม

ปตท. ในการรณรงคเพื่อส่ิงแวดลอมตามแนวทางของนักออกแบบ การรณรงคและสนับสนุนใหปน

จักรยานในกรุงเทพฯ โดยมีการออกแบบอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชชีวิตสําหรับนัก

ปนดวย  

  ในสวนของราน Eco shop มีการหมุนเวียนสินคาเพื่อใหมีนักออกแบบรุนใหม ไดมี

เวทีแสดงผลงานและขายสินคาได อีกทั้งผูซื้อเองก็จะไดตามงานออกแบบใหม ๆ เห็นความ 

หลากหลายของสินคาภายในราน ๆ อยูเสมอ 

  ในชวงปใหมพ.ศ.2556 ก็มีการออกแบรนดใหมข้ึนมาช่ือวา แบรนดโอ ของทีม      

นักออกแบบของ Eco Shop โดยเปนการนําเสนอแนวคิด “การลดต้ังแตตนทาง” (โอ มาจากการ 

ตัดตัว E และ C จากคําวา ECO ใหเหลือแค O คือ ผลิตภัณฑ) ซึ่งกําลังพัฒนาสินคาอยู 
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ภาพที่ 46 ภาพสินคาแบรนดโอ จาหหนาเวบไซตของ Eco Shop ที่ www.ecoshop.in.th/ 

 

  นอกจากนั้นก็จะมีแคมเปญที่รวมสนุกกับผูบริโภคและแฟนเพจ เชน กิจกรรม 

“เกิดอยากแจก” ที่สุมผูโชคดีที่เปนแฟนเพจมารับของรางวัล วัตถุประสงคก็เพื่อสรางบรรยากาศใน

แฟนเพจใหคึกคัก และพยายามใหคนเห็นความสนุกในงานออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม ที่อาจจะมีคน

เขาใจวาเปนวิชาการ หรือเปนเร่ืองของคนครํ่าครึ เจาระเบียบ หรือกิจกรรมสงเสริมการขายในชวง

วันวาเลนไทนที่เมื่อซื้อสินคาเปนคู หรือจํานวนคู (2,4,6,8...) ภายในราน ก็จะไดรับสวนลด 5% ทันที 

เปนตน 
 9. สิ่งที่ลูกคาชื่นชอบในตัวแบรนด หรือผลิตภัณฑ 
  สินคาทุกชิ้นจะมีเร่ืองราวของในตัวของมันเอง 
 10. คิดวาการออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาดนั้น จะตองคํานึงถึงเรื่อง
ใดบาง 
  จะตองรูวาจะส่ือสารกับใคร ใหพุงไปที่คนกลุมนั้นโดยตรง เพราะในเวลาและ 

งบประมาณที่จํากัด อาจจะตองเลือกใหตรงเปาหมายมากที่สุด และในการทําตลาดสําหรับสินคา 

ที่คนยังไมรูจักนั้น การใหความรูและการอธิบายจะตองทําบอยคร้ังเพื่อเนนใหเขาใจวัตถุประสงค 

ของสินคาที่มีเร่ืองราวมากกวาส่ิงที่เห็น ดังนั้นจะตองใหความรูแกพนักงานที่รานอยางถูกตอง 

สรางทัศคติที่ดีตอการใหความรูและเลาที่มาที่ไปของสินคาได หรือการทําปาย ฉลาก หรือบอรด

เพื่อเลาเร่ืองราวของสินคาตาง ๆ ก็นาสนใจเชนกัน 
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  ส่ือที่ใชบอยสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ ไดแก นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพทั่วไป 
โดยเปนการไปออกส่ือและรวมกิจกรรมของคุณทอปเอง ซึ่งเปนบุคคลที่สนใจของส่ืออยูแลว ทําให
มีการลงขาวอยูเสมอทั้งส่ือที่เกี่ยวกับการออกแบบ วิชาการ ขาวบันเทิง หรือหนังสือเด็กตาง ๆ 
เพราะเช่ือวาการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมนั้นทุกคนสามารถทําไดโดยไมมีขอจํากัดทั้งเพศ อาชีพ 
อายุใด ๆ  
 11. ตอนน้ีคิดวาแบรนดอยูตัวแลวหรือไม และอนาคตจะไปในทิศทางใด  
  แบรนด Eco Shop ยังคงตองเดินตอไปเร่ือย ๆ เพราะตอนนี้ในแงธุรกิจก็ยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร แตในแงของการสรางภาพลักษณ และใหความรูความเขาใจแก 
สังคมนับวาทําไดมากขึ้น มีคนรูจักงานออกแบบที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน มีคนที่สนใจหัน
มาทํางานออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอมมากข้ึน ทําใหเกิดเปนพันธมิตรในการทํางาน มีการรวมกลุมไป
จัดกิจกรรมและเวิรคชอปรวมกันเสมอ ๆ  
  ในแงการทําตลาด คิดวาตองเพิ่มการส่ือสารในโซเชียลเน็ตเวิรคใหถี่ข้ึนเพื่อใหทัน
ตอกระแสการใชชีวิตในปจจุบันของกลุมเปาหมาย การใชฟรีมีเดียที่เปนขอไดเปรียบของแบรนดให
เกิดประโยชยสูงสุด และการเขาไปรวม Co-Project กับแบรนดที่มีชื่อเสียงอยูแลวก็ชวยใหเปนที่ 
รูจัก และยอมรับไดมากข้ึน 
 12. การเปนแบรนดเกิดใหมในปจจุบัน หรือการสรางแบรนดสินคาจากชุมชน 
หรือจากตางจังหวัดนั้นมีอุปสรรคอหรือไม อยางไร 
  อุปสรรคของแบรนดจากชุมชน คือ การมุงไปที่ยอดขายกอนมองแตเร่ืองวาจะขาย
ที่ไหนยังไง แตลืมนึกถึงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ ความประนีตพิถีพิถันที่ขาดหายไป เพราะมุงแตจะ
ผลิตมาก ๆ แตไมมีคุณภาพ จึงทําใหตองทําปริมาณมากแตขายไดราคาถูก ดังนั้น จึงตองมุงที่
คุณภาพสินคากอน และตองเปนนักเลา ตองบอกถึงเร่ืองราวในผลิตภัณฑที่กวาจะมาถึงมือ
ผูบริโภคไดนั้นตองผานกรรมวิธีและความเอาใจใสมากขนาดไหน วัตถุดิบถูกคัดสรรมาอยางไร ซึ่ง
เปนการเพิ่มมูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑ  
  และอยาขายแตวัสดุต้ังตน (Raw Material) เพราะจะทําใหขายไดราคาไมดีและใน
ระยะยาวก็จะสูวัถุดิบจากโรงงานอุตสหกรรมที่ทําไดในปริมาณมากไมได ควรใชการออกแบบเขา
ชวยในการสรางมูลคาสินคา สรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ และสรางแบรนด สรางเอกลักษณ
ที่ทําใหคนจดจําไดในระยะยาวจะเปนวิธีการที่ดีกวา 
  ในปจจุบันสินคาประเภท Eco design เปนกระแสที่คอนขางมาแรง นับวาเปนจุด
เร่ืมตนที่ดีใหคนกลุมหนึ่งไดรูจักสินคา และแนวคิดเพื่อการดูแลสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ทั้งในมุมมอง
ของนักออกแบบเอง และนักวิชาการยังเพิ่มส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบที่นอกจากจะเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอมแลว ยังตองตอเนื่องและยั่งยืนอีกดวย (Sustainable Design)  
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 13. สามารถสรุป SWOT ของแบรนด Eco Shop ได ดังนี้ 

  13.1 จุดเดน  

   13.1.1 ราน Eco Shop ถือวาเปนที่แรกที่รวบรวมสินคาที่มีแนวคิดหลักใน 

การออกแบบที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนหลักที่ชัดเจน มีเอกลักษณในงานแตละแบรนดที่นํามา

ขายสินคาบางชิ้นทําออกมาวางขายจํานวนไมมาก ทําใหไมซ้ําแบบกับใครอีกดวย  

   13.1.2 ราน Eco Shop ถือเปนเวทีสําหรับการขายสําหรับคนที่ไมมีหนา

ราน ไมวาจะมีอาชีพอะไร อายุเทาไหรก็สามารถออกแบบของมาวางขายได ถาตรงกับแนวคิดของ 

ทางราน หรือนักออกแบบรุนใหมไดมีโอกาสนําสินคาออกไปวางจําหนายได ซึ่งจะเปนโอกาสใน 

การพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง 

  13.2 จุดดอย 

   13.2.1 เนื่องจากเปนรานคาที่ผลิต และจําหนายผลิตภัณฑภายใตแนวคิด

การนําวัสดุมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีบางที่จะถูกมองวาเปนสินคาขยะหรือของที่ไมมีคา  

   13.2.2 ปญหาเร่ืองเวลาในการจัดการดูแลระบบของราน ระบบการเงิน 

และการทําบัญชีที่หละหลวม  

  13.3 โอกาส 

   13.3.1 เนื่องจากเปนคนในวงการบันเทิงและเปนทั้งนักออกแบบดวย จึง

เปนที่สนใจของส่ือทั้งสายบันเทิงและสายออกแบบ อีกทั้งยังมี ดร.สิงห อินทรชูโต มาเปนที่ปรึกษา 

ใหความรูในดานวิชาการและงานออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอมใหอีกดวย  

  13.4 อุปสรรค 

   13.4.1 ในชวงที่เร่ิมกอต้ังราน สินคา Eco Design ยังไมเปนที่รูจักมากนัก 

คนสวนมากจะเขาใจวาเปนงานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับของพื้นบาน เชน งานจักรสาน งานไมแกะ 

สลัก เปนตน ทําใหตองอธิบาย และใหความรูแกผูซื้อสินคาอยูนานกวาที่จะมีกระแสของสินคาที่ 

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางในปจจุบัน 

 สรุปการสื่อสารเพื่อการตลาดของแบรนดราน Eco Shop เปนการตอยอดจากความ มี

ชื่อเสียงและเปนคนในวงการส่ือสารมวลชนของเจาของเอง จึงงายตอการใหขาวและเปนขาวใน 

ส่ือหลักอยางทีวี วิทยุ นิตยสาร และรายการตาง ๆ และยังใชส่ือออนไลนทั้งเวบไซต เฟซบุค และ

อินสตาแกรมในการใหรายละเอียดของสินคา และการส่ือสารกับผูบริโภคอยางใกลชิด โดยมีการ

จัดกิจกรรมใหรวมสนุกอยางตอเนื่อง รวมถึงการไปบรรยาย เปนพิธีกร หรือเปนวิทยากรใน 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอมก็ชวยตอกย้ําภาพลักษณของคุณพิพัฒนในการ 

เปนนักออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม อันสงผลดีทางออมใหกับแบรนดอีกตอหนึ่งดวย 
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 คุณฉัตรพร นิลธรรมชาติ 
 เจาของแบรนด RE+PAIR 

 สัมภาษณวันที่ 23 ม.ค. 2556 

 

 

 

ภาพที่ 47 คุณฉัตรพร นิลธรรมชาติ 

 
 1. ชื่อสินคา /แบรนด / ชื่อจดทะเบียนการคา 
  ชื่อแบรนด RE+PAIR 
 2. ประวัติความเปนมา 
  เร่ิมตนจากทีสีสจบตอนปริญญาตรีที่คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประมาณพ.ศ. 2553 ที่เปนงานออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช คือ นาฬิกาขอมือที่สายนาฬิกา

ทําจากกระดาษกลองนม เพราะกลองนมสามารถกันน้ําไดในระดับหนึ่ง โดยนํามาถัก สาน และ

ประกอบเขาเปนตัวเรือนนาฬิกา แลวจึงไดไปเสนอสินคาเพื่อจําหนายที่ราน Eco Shop และเมื่อ

ไดรับคัดเลือก จึงตองต้ังช่ือแบรนดโดยเพื่อน ๆ ชวยต้ังใหโดยเอาคําวา Re ที่แปลวา การนํามาใช

ซ้ํา การกลับมาทําใหม มารวมกับชื่อเลนของตัวเอง เปนคําวา RE+PAIR ที่แปลวา ซอมแซม ซึ่งก็

เปนความหมายตรงกับแนวคิดของแบรนดคือ Make it Better หรือเอาของเหลือใชมาทําใหดีข้ึน 

  สวนการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ นั้นไดแรงบันดาลใจมาจากของใกลตัวและการ

ทดลองวัสดุตาง ๆ เพื่อแกปญหาของตัวเอง เชน ลําโพงของ RE+PAIR เกิดจากตองการฟงเพลงไป

ดวยเดินเลนไปดวย แตติดที่ลําโพงที่มีอยูจะตองเสียบปล๊ักไมก็ใสถาน จึงไดหาวิธีที่จะไมตองใช

พลังงานดังกลาว เม่ือไดวิธีการแลวจึงทดลองกับของบรรจุภัณฑที่เหลือจากการใช เชน แกลลอน

ใสนม ขวดพลาสติก กระปองขนม เปนตน ออกแบบมาหลายลักษณะจนอาจกลาวไดวา ลําโพง

ของ RE+PAIR ทําใหเปนที่ยอมรับและเปนที่จดจําสําหรับลูกคา 
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ภาพที่ 48 ผลิตภัณฑที่ทําใหแบรนด RE+PAIR การจัดรานในการออกรานแตละคร้ัง และบรรจุ

ภัณฑที่ทํางาย ๆ แตส่ือถึงแบรนดไดเปนอยางดี 

  

  ในระยะแรกของการทําตลาดเร่ิมจากการทําแจกเพื่อน ไปออกบูธขายตามงาน

ตางๆ และรานคาในสถานที่ทองเที่ยว เชน รานมิตรไทย ที่อ.ปาย จ.แมฮองสอน และไดติดตอ 

รานคาหลายแหง โดยการสงอีเมลภาพและขอมูลสินคาที่ผลิตข้ึนเพื่อประกอบการพิจารณา  
 3. เมื่อพูดถึงแบรนดนี้จะตองนึกถึงอะไร 
  การทําของใชเองงาย ๆ จากของใกลตัวแบบ D.I.Y.  
 4. จาก Positioning และ Concept ของแบรนด ไดออกมาในงานออกแบบอัต
ลักษณขององคกร (CI) หรือไม อยางไร 
  การวางจุดยืนของแบรนด RE+PAIR จะเปนเสมือนเพื่อนที่สอนทํางานประดิษฐ คือ 

จะใชของที่หาไดงาย ๆ มาทําเปนผลิตภัณฑกัน และจะคอยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมาแจงใหทราบ และชักชวนไปทํากิจกรรมอยูเสมอผานชองทางแฟนเพจ 

ซึ่งเนื้อหาตาง ๆ ในแฟนเพจเฟซบุคนั้นก็จะถูกคัดสรรเพื่อใหเหมาะกับแบรนด 

  เร่ิมต้ังแตโลโกของแบรนด ที่ใชตัวอักษรงาย ๆ ทําใหดูสนุก เคล่ือนไหวตลอดเวลา 

พิมพสีเดียวบนกระดาษ ซึ่งเปนการลดการใชสีที่ไมจําเปน อีกทั้งในการออกรานแตละคร้ัง ก็ไดมี

การจัดรานโดยใชโทนสีที่ส่ือถึงธรรมชาติ และกระดาษสีน้ําตาลที่หมายถึงการ ไมปรุงแตงหรือฟอก
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ยอมใด ๆ เพื่อใหบุคลิคของแบรนดชัดเจนข้ึน รวมไปถึงบรรจุภัณฑที่มีทั้งกลองกระดาษลูกฟูกและ

ถุงผาก็เปนสวนหนึ่งที่สงเสริมอัตลักษณขององคกรไดเปนอยางดี 
 5. ชองทางที่ลูกคาจะเขาถึงสินคาทั้งการเลือกชม การซื้อ และการดูแลหลัง
การขาย 
  จากการที่กลุมลูกคาเปาหมายเปนวัยรุนและชาวตางชาติ การส่ือสารและประชา-

สัมพันธที่ไดผลที่สุดก็คือการติดตอทางเฟซบุคที่ www.facebook.com/repairproduct ซึ่ง เปน

ชองทางที่ตรงกับวิถีการใชชีวิตของตัวเจาของแบรนดเองที่ไมมีหนาราน และยังออกงานอยูบอย ๆ 

อีกทั้งยังสะดวกตอการแสดงรูป ติดตอสอบถาม บอกขาวประชาสัมพันธกิจกรรม และการไปออก

รานตามงานตาง ๆ ซึ่งในอนาคต วางแผนจะมีเวบไซตหลักเปนของตัวเอง  

  และดวยตัวสินคาเองมีความแปลก ไมเหมือนของในตลาดทั่วไป ทําใหเปนที่สนใจ

ของส่ือทั้งนิตยสาร และรายการโทรทัศน ซึ่งทําใหไดประชาสัมพันธโดยที่ไมตองเสียเงิน 
 6. มีโปรโมชั่น หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือไม อยางไร 
  มีการรวมกลุมกันของนักออกแบบสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในการนําขยะ

จากจักรยานมาดัดแปลงเปนผลิตภัณฑที่ใชสําหรับจักยานในที่สาธารณะ เพื่อรณรงคการใช 

จักรยานใหมากข้ึน และการนําขยะกลับมาใชใหมที่นักออกแบบแตละทานถนัด 

  มีการพัฒนาผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่สามารถใชไดในชีวิตประจําวันไดเพิ่มเติม เชน 

กระเปาผา หรือผลิตภัณฑที่สงเสริมวิถีชีวิตของคนที่มีแนวคิดในการดูแลส่ิงแวดลอม เชน ที่ใสของ

สําหรับรถจักรยาน เปนตน 

 

 

 

ภาพที่ 49 ผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่ไดทดลองผลิต นอกจากลําโพงที่เปนที่รูจักอยูแลว 
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 7. สิ่งที่ลูกคาชื่นชอบในตัวแบรนด หรือผลิตภัณฑ 
  ความแปลกและการออกแบบที่สามารถเลนไดกับของตาง ๆ รอบ ๆ ตัว ซึ่งให 

ความรูสึกสนุก สรางสรรค อารมณดี และสามารถใชไดจริง 

 8. คิดวาการออกแบบส่ือเพื่อส่ือสารทางการตลาด ตองคํานึงเร่ืองใดบาง 

  ตองส่ือสารใหตรงกับคอนเซปตของแบรนด เลือกส่ือสารส่ิงที่สงเสริมแบรนด และ

ส่ือสารเสมือนเพื่อนคุยกัน คือ ออกแบบใหเขาใจงาย ใชงาย มีความเปนมิตรและจริงใจในส่ิงที่ส่ือ

ออกไป  

 9. อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และแนวทางแกไข 

  นอกจากปญหาเร่ืองการคัดลอกงานดีไซนแลว ตอนน้ีคิดวานาจะถึงเวลาออกแบบ

ผลิตภัณฑแบบใหมไดแลว แตเพราะยังไมมีเวลาและสินคาเดิมยังคงเปนที่สนใจของส่ือและ

ผูบริโภคอยู จึงยังตองผลิตสินคาแบบเดิมเพื่อใหคงอยูในตลาดเมื่อผูบริโภคตองการ แตในระยะ

ยาวยอดการส่ังซ้ือยอมลดลง เพราะเปนไมใชสินคาที่จะซื้อไดบอย จึงตองออกแบบสินคาใหม ๆ 

ข้ึนมากอนที่กระแสของสินคาตัวเดิมจะลดลงไป 

  และจากการวางคอนเซปตวาจะเปนการออกแบบแนวคิด Eco Design ซึ่งเปน 

กรอบจํากัดการทํางานที่ตองคิดถึงเปนส่ิงแรก ประกอบกับที่ผานมาเปนที่รูจักและสรางช่ือเสียงไว

มาก การจะออกแบบสินคาชิ้นตอไปจึงเปนแรงกดดันใหตองคิดหนักกวาเดิมมาก อีกทั้งยังมีเร่ือง

การจัดการตนทุน ซึ่งการมีประสบการณก็ทําใหไมเสียเวลาลองผิดลองถูกนานและการมีคนรูจัก

มากข้ึนก็เปนผลดีตอการสรางพันธมิตรและประชาสัมพันธซึ่งนาจะแกปญหาได 

 10. ตอนนี้คิดวาแบรนดเปนอยางไร และอนาคตแบรนดจะไปในทิศทางใด  

  ในสวนของแบรนด RE+PAIR ก็ต้ังใจจะออกแบบสินคาเพิ่มข้ึน ยังตองพัฒนา

ตอไปอีกมาก และจากการพัฒนาสังคมไปสูการดูแลส่ิงแวดลอมที่มีมากข้ึน ทําใหเกิดกลุมคน

แนวคิดเหมือน ๆ กัน อาจจะตางสายงานตางกิจกรรมกัน ในสวนของนักออกแบบเองก็มีคนที่

ทํางานภายใตแนวคิดนี้เพิ่มมากข้ึน ซึ่งหากไมไดมองวาเปนคูแขงแลวก็จะเห็นวามีเพื่อน ๆ พี่ ๆ ใน

วงการที่คิดเหมือนกัน พรอมที่จะรวมกลุมทํากิจกรรมดี ๆ รวมกัน ซึ่งจุดนี้เองก็นาจะทําใหแนวคิด 

Eco Deusign เปนที่รูจักและยอมรับในวงกวางมากข้ึนดวย 

 11. การเปนแบรนดเกิดใหมในปจจุบัน หรือการสรางแบรนดสินคาจากชุมชน หรือจาก

ตางจังหวัดนั้นมีอุปสรรคอหรือไม อยางไร 

  ส่ิงแรกคือ ชุมชนเองจะตองเปดรับความรูใหม ๆ ลดทิฏฐิลง เพื่อใหเกิดการ 

เปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตนิดหนอย แตสามารถจําหนายไดในราคาที่มากกวา ควรมีองคกรเขา
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ไปชวยจัดการและมอบองคความรูเกี่ยวกับการออกแบบและตลาดใหชุมชนที่มีฝมืออยูแลวให

พัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม 

 12. สรุป SWOT ของแบรนด RE+PAIR 

  12.1 จุดเดน  

   เปนผลิตภัณฑที่ดัดแปลงมาจากของใกลตัวใหเกิดเปนของใชใหมที่สวย 

และใชไดจริง ทําใหเกิดความประหลาดใจเมื่อพบเห็น ซึ่งของแตละช้ินก็จะมีที่มาที่ไปตางกันไป 

แมแตลําโพงเหมือนกัน แตบางช้ินก็ที่มาจากขวดใส ๆ บางช้ินทํามาจากกลองกาแฟ ซึ่งนอกจาก 

จะเปนสินคาที่มีความคิดสรางสรรคในตัวแลว ยังตอยอดไปใหลูกคาหรือคนที่พบไดจุดประกาย 

ความคิดที่จะนําไปทําเองดวย ซึ่งถือเปนความสําเร็จในแงการเปดมุมมองของงานออกแบบที่เปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 

  12.2 จุดดอย 

   เม่ือเทียบกับคุณภาพเสียงจากลําโพงของโทรศัพทรุนใหมแลว ลําโพงของ 

RE+PAIR ก็ไมไดขยายเสียงใหดังข้ึนมากนัก ซึ่งเมื่อคิดจะปรับปรุงโดยการเพิมตัวตอขยายเสียง 

หรือใสถานเขาไปอีก ก็จะเปนการเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มตนทุนอีกเทาตัว ซึ่งเมื่อแขงกับตลาดลําโพง

ดวยกันแลวถือวามีราคาแพงกวามาก และการใชถานก็เปนหนึ่งสาเหตุสําคัญของสภาวะโลกรอน 

จึงตองกลับมาที่จุดเร่ิมตนของตัวเองที่ตองการเนนการทําสินคาจากเศษวัสดุ เหลือใช ไมใชแคการ

ทําลําโพงเทานั้น 

   12.2.1 ลําโพงไมใชสินคาที่จะซื้อซํ้าไดบอย ๆ ทําใหโอกาสในการขายให

ลดลง เพราะคนท่ีมีแลวก็ไมไดซื้อซ้ําบอย ๆ นอกจากจะซ้ือไปเปนของฝาก 

   12.2.2 จากการที่เคยฝากขายในรานใหญบางรานที่ขายสินคาหลาย

ประเภท สังเกตไดวาคนที่มาซื้อของไมเขาใจคอนเซ็ปตของ RE+PAIR เพราะกลุมลูกคาที่มีกวาง

เกินไป และการเลาเร่ืองราวของสินคาอาจจะตองมีการอธิบายดวย ซึ่งทําใหขายไมได  

  12.3 โอกาส 

   12.3.1 RE+PAIR ถือวาโชคดีที่เร่ิมสรางแบรนดในชวงที่สังคมกําลังรูจัก

งาน ออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม ดังนั้นการประกาศวาเปนนักออกแบบในแนวทางนี้ ยอมทําใหเปนที่ 

เขาใจไดงายวางานเปนไปในลักษณะใด 

   12.3.2 ทางภาครัฐและเอกชนรวมกันจัดออกงานรานคาตาง ๆ ข้ึน เพื่อให 

ผูประกอบการไดนําสินคามาแสดงตอผูซื้อทั้งชาวไทยและตางชาติ ทําใหต้ังแตเดือนตุลาคมจนถึง

เดือนมกราคมซ่ึงเปนชวงเทศกาล ก็จะมีรายการสั่งซ้ือตามมาจํานวนมาก  
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   12.3.3 ในชวง 2-3 ปมานี้คนเร่ิมรูจักงานออกแบบ Eco Deign มากข้ึน จึง

มีโอกาสไดไปบรรยาย และทําเวิรคชอป D.I.Y. รวมกับองคกรตาง ๆ ทําใหแบรนด RE+PAIR เปน

ที่รูจักมากข้ึนดวยู 

  12.4 อุปสรรค 

   12.4.1 การคัดลอกงานออกแบบ  

   12.4.2 ความเขาใจตอแนวคิดของสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมยังคง

จํากัดในวงแคบอยู 

 สรุปการส่ือสารเพื่อการตลาดของแบรนด RE+PAIR คือ การรุกเขาไปยังส่ือตาง ๆ โดย 

ใชอีเมลในการสงรายละเอียดสินคาเพื่อขอนําสินคาไปวางขายในรานที่มีกลุมเปาหมายอยู และ 

การออกรานทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหมอยางตอเนื่อง จนเมื่อเปนที่รูจักแลวจึงถูกเชิญไปเปน

วิทยากร และรวมทํากิจกรรมรวมกับแบรนดอ่ืน จนในที่สุดส่ือทีวีและนิตยสารตาง ๆ ก็มาขอ

สัมภาษณและนําผลิตภัณฑแบรนด RE+PAIR ไปนําเสนอในรายการ ซึ่งเปนการสรางการรับรูใน

วงกวางเปนอยางดี และรวดเร็ว ทั้งนี้ไดมีส่ือสังคมออนไลนอยางเฟซบุคเขามาชวยส่ือสารกับลูกคา

เพื่อบอกกําหนดการไปออกรานที่ตาง ๆ และประชาสัมพันธกิจกรรมของแบรนดดวย 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาหาแนวทางการออกแบบสื่อเพื่อส่ือสารทางการตลาด สําหรับผลิตภัณฑ 

กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรนี้ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) ดวย 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควา 

ตามข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
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ชั้นตอนการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 50 ข้ันตอนการวิจัย 
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สํารวจและรวบรวมขอมูล 
 สํารวจและรวบรวมขอมูลกลุมกระดาษทํามือบานขัวแคร ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 

 ในการลงพ้ืนที่สํารวจนั้นจะใชวิธีการสังเกต และการสัมภาษณในระหวางที่ทางกลุม 

แมบานกําลังผลิตอยู เพื่อใหเห็นกรรมวิธี และซักถามไดทันที โดยจะเก็บขอมูลในหัวขอตอไปนี้ 

 1. กรรมวิธีการผลิตกระดาษ, ขอจํากัดตาง ๆ และการทดลองระหวางการผลิตอ่ืน ๆ  

 2. คุณสมบัติของกระดาษ (Attributes) 

 3. คุณประโยชน และการนําไปทําเปนผลิตภัณฑรูปแบบตาง ๆ (Benefits) 

 4. ศักยภาพเชิงพาณิชย (Commercial / Marketing Values) 

 
วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางเครื่องมือทั้ง 3 ชุด 
 สรางเคร่ืองมือชุดที่ 1 (แบบสัมภาษณผูผลิต) จากการสังเกตและการสัมภษณแลว จึง

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรางชุดคําถาม นําแบบสอบถามมาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อปรับแกใหเหมาะสม จากนั้นจึงนําไปใช เพื่อถามในรายละเอียดเชิงลึกที่อาจจะตองใชเวลา 

ทบทวนกอนตอบ โดยจะถามขอมูลตอไปนี้  

 1. ผูบริโภค (Target Consumers) 

 2. การตลาด (Marketing) 

 3. การสื่อสารการตล“ด (Marketing Communications)  

 เนื่องจากตองการขอมูลในสวนความคิดเห็น ความพึงพอใจ การเขาถึงผลิตภัณฑ และ

ชองทางการตลาดที่จะทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดดียิ่งข้ึน จึงจัดทําเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอมูลจาก

ผูบริโภคผลิตภัณฑประเภท Eco Design หรือผล‘ตภัณฑกระดาษจากวัสดุธรรมชาติ และเก็บ

ขอมูลจากทางดานนักออกแบบ และเจาของตราสินคาประเภท Eco Design ที่มีชื่อเสียงโดยจัดทํา

แบบสอบถามทั้งในรูปแบบส่ิงพิมพ และแบบออนไลน เพื่อใหงายตอการเขาถึงและเพ่ิมความ

หลากหลายของกลุมเปาหมาย 

 ในการสรางเคร่ืองมือชุดที่ 2 แบบสัมภาษณนักออกแบบ และเจาของตราสินคา 

ประเภท Eco Design นั้น ก็เพราะการทําตลาดและการส่ือสารตัวผลิตภัณฑที่มีความเฉพาะ 

อยางเชน ผลิตภัณฑประเภท Eco Design หรือผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุธรรมชาตินั้น จะตอง มี

การสรางตราสินคา และการส่ือสารที่แตกตางจากสินคาอุปโภคบริโภคอยางแนนอน ดังนั้นจึง ตอง

เก็บขอมูลในสวนของนักออกแบบ และเจาของตราสินคาประเภท Eco Design ที่ประสบ 

ความสําเร็จ เปนที่รูจัก ทั้งในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑอยางไรใหผูบริโภคชื่นชอบ กําหนด ตรา
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สินคา และทิศทางไปในทางใด และใชชองทางการส่ือสารใดกับผูบริโภค โดยกําหนดบุคคล ที่จะ 

เขาไปสัมภาษณ ดังนี้ 

 1. คุณจินนาลักษณ ชุมมงคล บริษัท จินนาลักษณ จ.เชียงราย 

 2. คุณปรียากร พวงมาลัย บริษัท ชาวี คราฟท จํากัด จ.เชียงราย  

 3. สเริงรงค วงษสวรรค ผูกอตั้งและเจาของแบรนด Re-leaf และ RUBBER 

KILLER 

 4. คุณพิพัฒน อภิรักษธนากร เจาของราน ECO Shop 

 5. คุณฉัตรพร นิลธรรมชาติ ผูกอต้ังและเจาของแบรนด Re+pair 

 เมื่อไดขอมูลจากการลงพื้นที่ และสัมภาษณทั้งผูผลิต และนักออกแบบที่เปนกรณี 

ศึกษาแลว จึงไดสรางเคร่ืองมือชุดที่ 2 แบบสอบถามผูบริโภคผลิตภัณฑประเภท Eco Design ได

ในทิศทางที่จะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอผูทําวิจัย โดยไดกําหนดกลุมตัวอยางและกระบวนการ

สรางเคร่ืองมือวิจัย ดังนี้ 

 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ คนที่ใชหรือเคยใชผลิตภัณฑประเภท Eco 

Design และ/หรือผลิตภัณฑกระดาษที่ทําจากเศษวัสดุธรรมชาติ ที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

  แตเนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได ดังนั้นการคํานวณหาขนาด 

ของกลุมตัวอยางจึงใชสูตรแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Suzie Sangren, 1999) โดย 

กําหนดความเชื่อม่ันที่ 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% หรือ 0.05 จากสูตร 

  n = Z2 

   = 4e2 

 โดยที่ n = ขนาดกลุมตัวอยาง 

  Z = ระดับความเชื่อมันกําหนดที่ 95% 

  e = คาความผิดพลาดที่ยอมรับไดโดยกําหนดที่ ±5% 

 แทนคาออกมาไดดังนี้ 

  n = 1.962 

   = 4(0.05)2 

   =  385 

 ฉะนั้นขนาดตัวอยางที่คํานวณไดเทากับ 385 ตัวอยางแตเพื่อความเหมาะสม ผูวิจัยจะ

บวกเพิ่มประมาณ 4% เพื่อปองกันความผิดพลาด ดังนั้นขนาดของตัวอยางสําหรับการ วิจัยคร้ังนี้

เทากับ 400 ตัวอยาง 
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 การสุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยาง ใชวิธีสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ง 

เปนการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non-probability) ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 

แบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไว 
 การเก็บขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมลู วธิกีาร

แจกแบบสอบถาม คือ ผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่อยูบริเวณรานคา และแหลง

ที่ขายผลิตภัณฑประเภท Eco Design และ/หรือผลิตภัณฑกระดาษที่ทําจากเศษวัสดุ ธรรมชาติ 

ซึ่งมีความสอดคลองกับลักษณะของประชากรที่ใชในการวิจัยดังกลาว ทั้งในกรุงเทพ, จ.เชียงใหม 

และจ.เชียงรายซ่ึงเปนที่มาของปญหาในการวิจัยดังกลาวเพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภค มากที่สุด 

 การเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของงานวิจัยดวยแบบสอบถามไดดําเนินการต้ังแตวันที่ 

29 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556  
 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี 

หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตของงานวิจัยและสรางเครื่องมือ วิจัยเพื่อให

ครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย 

 2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก เอกสารเพื่อ

กําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมาย การวิจัย

ยิ่งข้ึน 

 3. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถาม 

 4. นําแบบสอบถามที่รางไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) กับ

ผูเช่ียวชาญ (อาจารยที่ปรึกษา) พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุงเพื่อให 

อานแลวเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

 5. นําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนําแลวมาทดสอบกับกลุมเปาหมาย (Pretest) 

จํานวน 30 คน  

 6. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามเปนคร้ังที่สอง แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ แกไข

ปรับปรุงจนไดเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ 

 7. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปดําเนินการสอบถามกลุมตัวอยาง 



 105 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยเชิงพรรณนา ในครั้งนี้ คือ แบบ สอบถาม 

(Questionnaire) ที่มีคําถามชนิดปลายปดโดยแบงคําถามออกเปน 3 ตอน ไดแก 

 ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

 1. แหลงที่ทําการสํารวจ  

 2. เพศ  

 3. อายุ  

 4. ระดับการศึกษา  

 5. อาชีพ  

 6. รายไดเฉล่ียตอเดือน  

 7. ภาคที่ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยู  

 8. ความนิยมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ Eco design และ/หรือผลิตภัณฑ 

 กระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

 ในขอสุดทายนี้ เปนคําถามเพื่อใหทราบปริมาณการซ้ือของคนทั้งหมดที่ไป สัมภาษณ 

เพื่อคัดเลือกคนที่ซื้อจริง ๆ ในการตอบคําถามในตอนตอไป คําถามในสวนนี้มีลักษณะ เปนคําถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 8 ขอ  

 ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการไดรับส่ือของกลุมเปา หมาย

จากผูผลิตสินคาเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check list) และคําถามแบบมาตราสวน ประมาณคา 

5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likerts scale 

 คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบ Likerts 

scale มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 เห็นดวยอยางยิ่ง  5 คะแนน 

 เห็นดวย  4 คะแนน 

 ปานกลาง  3 คะแนน 

 ไมเห็นดวย  2 คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 

 

 นําเคร่ืองมือวิจัยที่ไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มเติม/ปรับปรุง/แกไขเคร่ืองมือวิจัยทั้ง       

3 ชุด 
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 นําเคร่ืองมือวิจัยทั้ง 3 ชุดลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล 

 ทั้งจากผูผลิต นักออกแบบที่เปนกรณีศึกษาและการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ทํา 

ควบคูไปไดทั้ง 3 สวน เพราะขอจํากัดเร่ืองเวลาที่สะดวกของแหลงขอมูลและการเดินทางไปใน 

จังหวัดตาง ๆ  

 
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ 
 ในสวนของการออกแบบส่ือสําหรับ ผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการ 

เกษตร โดยนําขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถามมาแปลคาและวิเคราะหผล โดยใชคาเฉลี่ย (x) ตาม

เกณฑคะแนนของแบบสอบถาม ดังนี้ 

 คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด = 5-1 - 0.8 

      จํานวนช้ัน        5 

 ระดับคะแนน    ความหมาย 

 ระดับ  5  คาเฉลี่ย 4.21-5.00   เห็นดวยอยางยิ่ง 

 ระดับ  4  คาเฉลี่ย 3.41-4.20  เห็นดวย  

 ระดับ  3  คาเฉลี่ย 2.61-3.40  ปานกลาง 

 ระดับ  2  คาเฉลี่ย 1.81-2.60  ไมเห็นดวย 

 ระดับ  1  คาเฉลี่ย 1.00-1.80  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติ ความเขาใจ และความตองการในการรับส่ือของ 

ผลิตภัณฑประเภท Eco design เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check list) และคําถามแบบมาตรา 

สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likerts scale 

 คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) รูปแบบของ Likerts 

scale มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 เห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน 

 เห็นดวย 4 คะแนน 

 ปานกลาง 3 คะแนน 

 ไมเห็นดวย 2 คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน 

 วิธีการแปลผลแบบสอบถามสวนนี้ไดใชคาเฉลี่ย (x) ตามเกณฑคะแนน ของแบบ 

สอบถามตอนที่ 2 ดังนี้ 
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 คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด = 5-1 - 0.8 

      จํานวนช้ัน        5 

 ระดับคะแนน    ความหมาย 

 ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.21-5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.41-4.20 เห็นดวย  

 ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.61-3.40 ปานกลาง 

 ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.81-2.60 ไมเห็นดวย 

 ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00-1.80 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

  
 ความเชื่อถือไดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทดสอบคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยแบบสอบถาม ที่

ไดจัดทําข้ึนมานี้ไดใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา พรอมทั้งปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามชัดเจน 

ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ที่สุด เมื่อไดปรับปรุงคร้ังที่ 1 แลวจึงนําไปทดสอบความ 

เช่ือมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด จากนั้นจึงนํามา 

ปรับปรุง เพิ่มเติม และตัดทอนเพื่อใหได แบบสอบถามที่กระชับแตยังครอบคลุมขอมูลที่ตองใชใน 

งานวิจัยทั้งหมด 

   
ออกแบบสื่อตัวอยาง 
 จากการวิเคราะหแบบสอบถามพบวากลุมผูบริโภคทั้งที่เปนผูที่ซ้ือสินคาอยูแลว และ ผู

ที่สนใจสินคาผลิตภัณฑประเภท Eco design นั้นพบวาส่ือที่ผูบริโภคเขาถึง ตองการรับส่ือ และมี 

อิทธิพลตอการซื้อ 2 อันดับแรกคือ ส่ือออนไลน และปายโฆษณาหนาราน    

 ดังนั้น ส่ือที่ทํามานี้เปนเพียงส่ือตัวอยางเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัย และแสดงให 

เห็นภาพงานออกแบบ เนื้อหา และกระบวนการการใชส่ือในการสรางแบรนดสําหรับผลิตภัณฑ 

กระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเทานั้น โดยในงานออกแบบจะประกอบดวย 
 การออกแบบโลโก 
 เนื่องจากทางกลุมผูผลิตเองยังไมมีการต้ังชื่อผลิตภัณฑ และวางอัตลักษณของ แบรนด

มากอน จากการเก็บขอมูลดานผลิตภัณฑและการสัมภาษณเพื่อรวมกันหาแนวทางการ พัฒนา

งานของผูผลิตมาแลว จึงไดกําหนดใหชื่อผลิตภัณฑวา “The last straw!” เพื่อใหมีความ เปนสากล 

และมีชื่อภาษาไทยเปนชื่อรอง คือ “ฟางเสนสุดทาย!” ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑจาก กระดาษฟางขาว 

(รวมถึงวัสดุทางการเกษตรทุกชนิด) ตัวอักษรจะมีพื้นผิวที่ขรุขระเหมือนการ พนสีสเปรยลงบน
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กระดาษที่ไมเรียบ ซึ่งใหความรูสึกถึงกระบวนการทําดวยมือ ที่ไมใชเคร่ืองจักร โดยดานลางมกีราฟ

ฟครูปเศษฟางขาวสีเหลืองบิดปลายข้ึนใหเหมือนกระดาษที่ถูกพับ และคํา อธิบายผลิตภัณฑ 

ขางลางที่ขยายความวาเปนกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรทุกชนิด 

 
ภาพที่ 51 โลโกของผลิตภัณฑโดยกําหนดใหชื่อผลิตภัณฑวา “The last straw!” 

 
 วางแผนการใชสื่อ (Media action plan) 
 

 
 

ภาพที่ 52 ตารางการใชส่ือในระยะเวลา 1 ป  
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 การออกแคมเปญ  
 โดยมีวัตถุประสงคในการออกแบบแคมเปญ คือ 

 1. เพื่อสรางการรับรูแบรนด เพื่อใหเปนที่จดจําได  

 2. เพื่อย้ําถึงผลกกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรจนเกิดปญหา หมอกควัน  

 3. เพื่อบอกเลาเร่ืองราวการผลิตโดยชาวบาน และการออกแบบที่พัฒนาไป 

ไดพรอม ๆ กัน 

 4. เพื่อการกระจายขาว และประชาสัมพันธในวงกวาง 

 โดยแคมเปญนี้จะตองสรางภาพลักษณที่ดีใหแบรนด เนนการรักษาส่ิงแวดลอมและ 

ปองกันปญหาหมอกควันในจังหวัดทางภาคเหนือ จากวัตถุประสงคนี้เองจึงไดต้ังชื่อแคมเปญวา 

“ปฏิบัติการหมดความอดทน : ฟางเสนสุดทาย!” ทั้งนี้เพื่อใหรูสึกสะดุดหู และพองกับชื่อแบรนด 

ดังที่ไดอธิบายช่ือปฏิบัติการนี้ตอกลุมเปาหมายในส่ือแฟนเพจเฟซบุค ดังนี้  

 “ปฏิบัติการหมดความอดทน : ฟางเสนสุดทาย!” คือ ปฏิบัติการเดินหนารณรงค เชิงรุก 

ใหผูคนในเมืองตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เชน เศษหญา 

หรือเศษฟาง ซึ่งกอใหเกิดมลพิษ และยังเปนปญหาซํ้าซากที่เกิดข้ึนทุกป ๆ จึงควรที่ จะตองหยุด

ปญหานี้ไดแลว 

 ฟางเสนสุดทาย.. พอกันทีกับอากาศที่มีแตจะแยลงเมื่อมีการเผาทําลายเกิดข้ึน 

 ฟางเสนสุดทาย.. ที่คนในสังคมทุกคน ทุกสวนที่เกี่ยวของจะปลอยปละละเลยปญหา 

 ฟางเสนสุดทาย.. ที่จะถูกมองอยางไรคา ไรราคา  

 ฟางเสนสุดทาย.. กอนที่จะกลายมาเปนงานออกแบบที่มีคาและมูลคาแกทุกคน 

 ข้ันตอนการทําส่ือทดลอง มีดังนี้ 

 1. สรางแฟนเพจจากเฟซบุค www.facebook.com/ThePaperCampaign ที่

เปรียบเสมือนฐานทัพในการกระจายขอมูล ซึ่งเมื่อปลอยส่ือออกไปแลวเพจหลักก็ตองพรอมใน 

การต้ังรับผูที่ตามมาจากส่ือที่ไดประชาสัมพันธไปแลวดวย 
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ภาพที่ 53 หนาแฟนเพจเฟซบุคที่สามารถเห็นจํานวนของผูเขาชม และความเคล่ือนไหวตาง ๆ ได 

 

 2. สรางบัญชีของโซเชียลมีเดียตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเขาหาแฟนเพจหลัก ไดแก  

  2.1 e-mail : the_last_straw@hotmail.com  

  2.2 QRcode : 

  

 
 

ภาพที่ 54 รูป QR code ที่สามารถใชแอพพลิเคช่ันของสมารทโฟนสแกนเพื่อเขาสูหนาหลักได 
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  2.3 twitter : @the_last_straw 
 

 
 
ภาพที่ 55 หนาทวิตเตอรเมื่อเปดจากคอมพิวเตอร 
 
  2.4 instagram : the_last_straw_  
 

 
 
ภาพที่ 56 หนาอินสตราแกรมเม่ือเปดจากคอมพิวเตอร 
 
  2.5 hashtag : #thelaststraw , #the_last_straw_ , #thepapercampaign, #ฟาง
เสน สุดทาย, #craft, #papercraft, #ecodesign, #greendesign, #กระดาษฟางขาว ฯลฯ เปนตน 
โดยการติดแฮชแท็คช่ือเหลานี้ทั้งในเฟซบุค ทวิตเตอร และอินสตาแกรมนั้นก็เพื่อจัด หมวดหมูการ
เขาแบรนดถึงไดงายจากกลุมเปาหมายที่ใชโซเชียลมีเดีย แตอาจไมรูจักผลิตภัณฑ หรือไมทราบชื่อ
เพจ หรือช่ือสินคาแตถาเขาไปตามแฮชแท็คที่เปนประเภทโดยกวาง ๆ นี้ก็จะ สามารถพบเจอเพจ 
ไดเชนกัน 
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  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของผูดูแลเพจ หรือที่เรียกวา “แอดมิน (Admin)” ในการ 

โพสทจากแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ซึ่งเมื่อโพสทลงไปแลวก็ยังกลับมาที่เพจหลักได อีกทั้งหากใน 

อนาคตมีการเลนเกม หรือมีกิจกรรมใหรวมสนุกก็สามารถเลือกทําไดจากส่ือที่มีอยูแลว  

 3. ออกแบบส่ือประกอบแคมเปญ แบงเปน 2 ชุด ไดแก 

  3.1 inspiration : แรงบันดาลใจ มีเนื้อหาในการบอกเลาที่มาที่ไปของ กระดาษ

จากเศษวัสดุทางการเกษตร โดยใชภาพเลาเร่ืองประกอบประโยคส้ัน ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 57  ส่ือชุดที่ 1 “inspiration : แรงบันดาลใจ” 
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  3.2 เร่ืองเลาของฟางขาว เนื้อหาจะเนนการเลาเร่ืองราวของกระดาษจาก ฟางขาว

ที่มาจากภูมิปญญาของชางพื้นบานกลุมเล็ก ๆ ที่คิดแกปญหาหมอกควันดวยตนเอง 

 

 
 

ภาพที่ 58 ส่ือชุดที่ 1 “เร่ืองเลาของฟางขาว 
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 4. สรางการรับรูโดยลงพื้นที่ไปหากลุมเปาหมายคือ กลุมคนทํางาน และ นักศึกษา 
โดยมีปายช่ือแบรนดใหถายรูปดวยและมีการแจกใบปลิว (ที่พิมพบนกระดาษรีไซเคิล) ซึ่งมีชื่อของ
แฟนเพจ และ QRcode เพื่องายตอการกลับเขามาสูเพจหลัก ยานที่ไปทํากิจกรรม ไดแก สีลม 
สยาม ตลาดนัดจตุจักร และมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
 

 
 
ภาพที่ 59 กิจกรรมสรางการรับรูโดยใหถายรูปกับปายโลโกและแจกใบปลิว 
 
 5. นํารูปที่ถายนั้นอัพโหลดผานแอพพลิเคช่ัน instagram และ facebook ซึ่งตองมีการ
ติดแท็คของแบรนดดวยทุกคร้ัง และอาจจะเพิ่มแท็คที่เกี่ยวของดวย เชน #ศิลปากร #สีลม #จตุจกัร 
#office #activity #teenager #officelady ฯลฯ เปนตน ทั้งนี้เพื่องายตอการ คนหาแลวยังเพิ่ม
กิจกรรมของแบรนดเขาไปในกลุมอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจหรือเกี่ยวของกันอีกดวย 
  นอกจากนั้นเมื่อมีการออกไปยังสถานที่ หรือมีความเคล่ือนไหวตาง ๆ ก็จะมีการ
แจงในเพจ หรือ ที่เรียกวา “การอัพเดทสถนะ” อยางสม่ําเสนมอ และทวิตขอความเปนระยะ 
  อนึ่ง media action plan ในขอนี้ใชเวลาทํากิจกรรม 1 สัปดาห ชวงเวลาที่ โพสทนั้น
จะเปนชวงเวลาที่กลุมเปาหมายมีการใชส่ืออนไลนมากที่สุด ไดแก ชวงเวลาไปทํางาน (7.00-10.00 น.) 
ชวงพักกลางวัน (11.30-14.00 น.) และเวลาหลังเลิกงาน (18.00-22.00 น.) เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ
เฉล่ียกัน อยางนอยวันละ 3 คร้ัง แตไมเกิน 10 คร้ัง เพื่อไมใหเกิดความ รําคาญของผูติดตาม 
 6. เพิ่มกิจกรรม like & share โดยใหคนที่ถูกถายรูปนั้นไลค และแชร รูปตัวเองที่ถือ
ปายชื่อแบรนดเพื่อจับรางวัลรับของขวัญ เปนผลิตภัณฑกระดาษฟางขาวแทนการ ขอบคุณ และ
ยังเปนการประชาสัมพันธในเครือขายของผูรวมกิจกรรมอีกตอ 
  media action plan ในขอนี้ใชเวลาทํากิจกรรมต้ังแตวันแรกที่เร่ิมกิจกรรม ถายรูป
จนวันสุดทายที่ส้ินสุดกิจกรรมการถายรูปอีก 1 สัปดาห รวมเปน 2 สัปดาห 
  อนึ่ง กิจกรรม like & share นี้สามารถทําไดในชวงพิเศษที่ตองการกระตุน ยอดขาย 
เชน เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน เทศกาลวันแหงความรัก หรือชวงรับปริญญา โดยใหกิจกรรม
สอดคลองกับผลิตภัณฑของแบรนด 
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 7. เมื่อสรางการรับรู เ บ้ืองตนแลว จึงเพิ่ม ส่ือคลิปวี ดิ โอที่ อัพโหลดในเฟซบุค 

(https://www.facebook.com/photo.php?v=1418561231697458&set=vb.141554059866618 

&type =2&theater ) และยูทูบ ( http://www.youtube.com/watch?v=CpO8qLv2oLc ) 

 

 
 

ภาพที่ 60 คลิปวีดิโอส้ันเพื่อสรางความนาสนใจใหมากข้ึนเม่ือมีคนเร่ิมเขามาในแฟนเพจแลว 

 

 
 

ภาพที่ 61 คลิปวีดิโอขนาดยาว 6 นาทีที่เลาเร่ืองเกี่ยวกับการเกิดควันไฟและผลกระทบกับคนใน 

ภาคเหนือและคนทั่วประเทศ โดยเนนอารมณเพลงที่โหยหวน 
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 ออกแบบสื่อโฆษณาหนาราน  
 ส่ือโฆษณาหนาราน เปนส่ือที่ผูบริโภคตองการและมีอิทธิพลเปนอันดับสองรองลง มา

จากส่ือออนไลน ซึ่งส่ือโฆษณาหนารานในที่นี้ หมายถึง ส่ือที่ติดต้ังภายในบริเวณรานคา เพื่อ บอก

ที่ต้ัง ชื่อราน และขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ ใหแกผูบริโภค มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. ปายชื่อราน ออกแบบโดยเนนความเรียบหรู และเดนสะดุดตา โดยใช สีเหลือง  สี

ขาว และสีดํา เปนสีหลักในงานออกแบบเพื่อใหเขากับโลโก ใชวัสดุเปนเหล็กเพนท โลโกดวยสี

อะคริลิคกันน้ําเพื่อใชติดต้ังกลางแจง หรือเปนกลองไฟสีเหลืองเพื่อใหเดนสะดุดตาใน บริเวณที่มี

คนพลุกพลาน หรือมีรานคาหนาแนน เชน ตลาดนัดสวนจตุจักร เปนตน 

 
 

    
 

ภาพที่ 62 ภาพจําลองการติดต้ังสื่อปายช่ือราน 

 

 2. ปายโฆษณาหนาราน ใชเพื่อประกาศขาวสารประชาสัมพันธ หรือติดตอ พูดคุย กับ

ลูกคา ทําใหผูบริโภครูสึกอบอุน เปนกันเอง เขาถึงแบรนดไดงาย 
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ภาพที่ 63 ภาพจําลองการติดต้ังสื่อโฆษณาหนาราน 

 
ประเมินงานออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 เมื่อออกแบบส่ือออนไลนแลว จึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจประเมินส่ือตัวอยาง โดย ผูที่

เชิญมาเปนผูเช่ียวชาญในงานวิจัยนี้ จะตองมีประสบการณที่ครอบคลุมในทุกประเด็นของ การทํา

ส่ือในงานวิจัยนี้ดวย โดยแบงกลุมผูเชี่ยวชาญได 4 กลุม ดังนี้ 
 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อทองถ่ินในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม 
 1. คุณพรศักด์ิ สุคงคารัตนกุล  

  ประสบการณการทํางาน : ตัวแทนผูบริโภคจังหวัดเชียงราย ในนามตัวแทน ลานนา, 

ผูประสานงานกลุมรุงอวน จ.เชียงราย (องคกรภาคเอกชนที่ดําเนินงานรวมกับเครือขาย เด็กและ

เยาวชนในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยใชส่ือ ซึ่งมีลักษณะ ของกิจกรรม 

อาทิเชน การอบรม การฝกปฏิบัติจากส่ือ การทํากิจกรรมสาธารณประโยชน โดย ผานกระบวนการ

มีสวนรวมของเด็กและเยาวชน), ผูผลิตสื่อเพื่อการพัฒนา ผลิตส่ือภาพยนตร และส่ือศิลปะรูปแบบ
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ตาง ๆ ผูกํากับหนังส้ันสารคดี เร่ือง ”นิทานพระราชา” (ฬอของพอหลวง) และสื่อสารมวลชน

เกี่ยวกับเด็ก สังคม ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมในจังหวัดเชียงรายไมตํ่า กวา 10 ป 

 

 
 

ภาพที่ 64 คุณพรศักด์ิ สุคงคารัตนกุล 

 

 2. คุณฐิตชนก ศาลิคุปต 

  ประสบการณการทํางาน : ครีเอทีฟไดเร็คเตอร บริษัท ครีเอทีฟมังกี้ จ.เชียงใหม 

ดูแลสวนงานส่ือสงเสริมงานขายและการตลาด และประสบการณในการสรางแบรนด ตลอดจน

การออกแบบสวนที่เกี่ยวของกับแบรนด เชน โลโก ออกแบบบรรจุภัณฑ สัญลักษณ และปายบอก

ทาง (signage) เปนตน จัดทําหนังสือและนิตยสาร ตลอดจนส่ิงพิมพชนิดอ่ืน ๆ การ จัดแคมเปญ 

จัดกิจกรรม และออกแบบดิสเพลย เปนตน อายุงาน 22 ป 

 

 

 

ภาพที่ 65 คุณฐิตชนก ศาลิคุปต 
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 ผูเชี่ยวชาญดานศิลปกรรมและสื่อเพื่อสงเสริมการตลาด 
 1. คุณธงไทย โลหิตคุปต  

  ประสบการณการทํางาน : ปจจุบันทํางานตําแหนงซีเนียรกราฟฟคดีไซนเนอร บริษัท 

อินสไพร จํากัด (นิตยสาร Bestcar Thailand, GENROQ Thailand และ ViVi) และกอน หนานี้

ทํางานเปนกรุปเฮด กราฟฟคดีไซนเนอรและอารตไดเร็คเตอร นิตยสารรักลูก ดูแลในสวน การ

จัดทําส่ือสนับสนุนงานขายและการตลาด อายุงาน 14 ป 

 

 
 

ภาพที่ 66 คุณธงไทย  โลหิตคุปต 

 

 2. คุณจิตวัฒน ชมจันทร 

  ประสบการณการทํางาน : ปจจุบันทํางานในตําแหนงอารตไดเร็คเตอรของ 

88DB.COM ออกแบบงานของบริษัทอินเด็กซครีเอทีฟออนไลน และเปนครีเอทีฟในสายงานดาน 

การตลาด กอนหนานี้ทํางานในตําแหนงงานอารตไดเร็คเตอรใหนิตยสารคิดส แอนด สคูล และ 

ไฮไลท ไฮไฟว ครอบคลุมการออกแบบกิจกรรรมเพื่อสงเสริมการตลาดดวย อายุงานรวม 10 ป 
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ภาพที่ 67 คุณจิตวัฒน ชมจันทร 

 

 3. คุณธํารงรัตน บุญประยูร 

  ประสบการณการทํางาน : ชางภาพโฆษณา ในสวนการสงเสริมการขายและ 

โฆษณาในกลุมเซ็นทรัล และกลุมบริษัทแปลน อายุงานมากกวา 35 ป 

 

 

 

ภาพที่ 68 คุณธํารงรัตน บุญประยูร 
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 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลน 
 คุณภัคนันท ธิยะใจ 

 ประสบการณการทํางาน : ปจจุบันทํางานในเคร่ือบริษัทรักลูก ในสวนงาน ดิจิตอล ใน

ตําแหนงของ Rakluke Digital Production Manager Rakluke Group Co., Ltd. ซึ่งกอนหนานี ้ได

ทํางานดูแลระบบออนไลนที่ Programmer Urgento Software Co., Ltd. อายุ งานรวม 13 ป 

 

 

 

ภาพที่ 69 คุณภัคนันท  ธิยะใจ 

 
 ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 
 คุณณัฐพล ใยไพโรจน  

 ประสบการณการทํางน : เจาหนาที่ฝายการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต ทํางาน ในสวน

การตลาดที่เขาถึงตัวผูบริโภค (Below-the-Line) เชน จัดแคมเปญ จัดกิจกรรม เปนตน อายุงาน 9 

ป ผูเขียนหนังสือ Digital Marketing : Concept&Case Study 
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ภาพที่ 70 คุณณัฐพล ใยไพโรจน 

  

 ซึ่งกระบวนการกอนที่ผูเชี่ยวชาญจะทําการประเมินนั้น จะเร่ิมจากใหลิงคเวบไซต แก

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อเขาไปในแฟนเพจเฟซบุคของแบรนดกอน ใหอิสระในการเขาไปดูรูปปาย หนาราน 

และส่ือแตละชุด และโซเชียลมีเดียแตละประเภท จากนั้นจึงใหวิเคราะหใน 4 ประเด็น ไดแก  

 1. ศิลปกรรมและเนื้อหา (Art direction และ Content) ของส่ือเหมาะสมกับแบรนด 

หรือไม อยางไร 

 2. ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือ (ประเภทของส่ือ และระยะเวลาการใชส่ือ) มี

ความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

 3. ส่ือมีความสามารถในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซ้ือสินคาได 

หรือไม อยางไร 

 4. ส่ิงที่ควรปรับปรุง และขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก เศษ

วัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

 ข้ันตอนสุดทาย สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
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บทที ่4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอตามความมุงหมายของการวิจัย 

โดยการ แบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน ตามลําดับตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได และภูมิภาคที่อยูอาศัยที่แตกตางกันของผูบริโภคผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุ

ทางการเกษตรและ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design มีผลตอการใชส่ือในการส่ือสารทาง

การตลาด 

  ตอนที่ 2 กลยุทธการสรางแบรนด และออกแบบสื่อเพื่อการส่ือสารทาง

การตลาด มีผลตอการสรางทัศนคติที่ดี และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกระดาษจาก

เศษวัสดุทางการเกษตร 

  ตอนที่ 3 การเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด และการวางแผนการ

ใชส่ือมีผลตอทัศนคติที่ดีและกระตุนใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

 
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ผลสํารวจจากแบบสอบถามผูบริโภคผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design จํานวน 400 คนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม 

และ เชียงราย คละเพศ คละอายุ คละสถานะภาพ ต้ังแตวันที่ 29 มกราคม - 15 มีนาคม 2556 

ไดผลดังนี้ 

 แบบสอบถามถูกแบงเปน 3 ตอน เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด และเปนจริงมากที่สุด โดย

ตอนที่ 1 (ขอ 1-8) จะเปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 (ขอ 9-21) จะเปนการเก็บขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการไดรับส่ือจากผูผลิตผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทาง
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การเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design และตอนที่ 3 (ขอ 22-29) เปนการเก็บขอมูล

เกี่ยวกับความเขาใจ และความตองการในการรับส่ือของผลิตภัณฑประเภท Eco design ซึ่งสรุป

ขอมูลไดดังนี้ 

 แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 1. แหลงที่ทําการสํารวจ 

  กําหนดใหมีการสํารวจบริเวณที่เปนแหลงชุมชนที่ตั้งรานคาที่คาดวาจะผลิตภัณฑ 

กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design จําหนาย ซึ่งมี 

สถานที่และจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

  1.1 ถนนคนเดิน จ.เชียงใหม 199 คน (49.75%) 

  1.2 ตลาดนัดสวนจตุจักร 100 คน (25%) 

  1.3 เจเจ มารเก็ต 50 คน (12.5%) 

  1.4 ถนนคนเดิน จ.เชียงราย 41 คน (10.25%) 

  1.5 ราน Eco Shop 5 คน (1.25%) 

  1.6 อ่ืน ๆ ไดแก ราน MUJI 5 คน (1.25%) 

  จากขอมูลนี้ เปนการสํารวจสถานที่มีผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทาง

การเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco design ขายเปนประจํา อีกทั้งยังเปนแหลงในการ

กระจายสินคามาสูผูบริโภค ในสวนภาคเหนือจะมีจ.เชียงใหมเปนศูนยกลางในการขายสินคา

หัตถกรรม ประเภทกระดาษจากวัสดุธรรมชาติที่ข้ึนชื่อ เชน กระดาษสา เปนตน และเปนจังหวัด

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกภาคมาจับจายซื้อของที่นี่ อีกทั้งยังไดรับการสงเสริม

ใหมีการขายสินคา โดยมีถนนคนเดินเปนประจําทุกสัปดาหมากวา 10 ป ซึ่งทําใหงายในการ

กระจายสินคาจากผูขายมาสูผูบริโภค ดังนั้นการเก็บขอมูลที่ถนนคนเดิน จ.เชียงใหมจึงทําไดงาย

และมีผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด  

  ในสวนกรุงเทพฯ เองซ่ึงเปนเมืองที่มีผูประกอบการ หรือนักออกแบบผลิตภัณฑ 

กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรและ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design และเปนเมืองที่มี 

กลุมเปาหมายของแตละแบรนดคาดหวังในการเจาะตลาด นั่นคือ กลุมคนรุนใหม นักศึกษา และ 

กลุมคนทํางานที่มีความรูความเขาใจและประสบการณรวมเก่ียวกับการออกแบบที่เปนมิตรกับ 

ส่ิงแวดลอม และมีกําลังซื้อ ซึ่งผูวิจัยไดไปสํารวจในตลาดนัดสวนจตุจักรซ่ึงเปนแหลงของงาน 

ออกแบบที่มีความคิดสรางสรรคแปลกใหมอยูเสมอ และเปนศูนยรวมของงานผลิตภัณฑกระดาษ 

จากธรรมชาติจากมีผูผลิตหลายรายและมีผูบริโภคกลุมใหญอยูที่นั่นซ่ึงการเก็บขอมูลที่กรุงเทพฯ 
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สามารถทําไดหลายที่ เพราะมีรานคาตัวแทนจําหนายสินคาเหลานี้อยูเชนกัน ไดแก JJ มารเก็ต 

ราน Eco Shop และ ราน MUJI เปนการเก็บตัวอยางในกลุมผูบริโภคที่ตางสถานที่และบริบทของ

สังคมและส่ิงแวดลอมที่ตางกัน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของขอมูล 

  และสุดทายคือบริเวณถนนคนเดินจ.เชียงรายซ่ึงเปนแหลงในการกระจายสินคาของ 

กลุมแมบานขัวแคร ซึ่งเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ซึ่งเปนสถานที่ที่เพิ่งจัดต้ังข้ึนมาเพื่อรองรับการ

เติบโตของการทองเที่ยวในจังหวัด จึงยังไมเปนที่รูจักของรักทองเที่ยวมากนัก ดังนั้นการเก็บขอมูล

จึงทําไดไมมากเทากับแหลงอ่ืนที่มีชื่อเสียง และจัดต้ังมานานกวา 

 2. เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

  เปนเพศหญิงจําานวน 242 คน (60.5%) และเปนเพศชายจํานวน 158 คน (39.5%) 

ซึ่งในการเลือกผูทําแบบสอบถามนนั้นจะคัดเลือกจากการแสดงความสนใจผลิตภัณฑกระดาษจาก

เศษวัสดุทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design เชน การเลือกชมสินคา การเดิน

เขาไปในราน การพดูคุยกับผูขาย เปนตน ซึ่งจากการสําารวจพบวาเพศหญิงจะใหความสนใจกับ

สินคาประเภทนี้มากกวาเพศชาย  

 3. อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

  3.1 ชวงอายุตํ่ากวา 15 ป  9  คน (2.25%) 

  3.2 ชวงอายุ 16-25 ป  129 คน (32.25%) 

  3.3 ชวงอายุ 26-35 ป  123 คน (30.75%) 

  3.4 ชวงอายุ 36-45 ป  88 คน (22%) 

  3.5 ชวงอายุ 46-55 ป  42 คน (10.5%) 

  3.6 ชวงอายุมากกวา 56 ป 9  คน (2.25%) 

  พบวาอายุที่ใหความสนใจผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร และ/

หรือ ผลิตภัณฑประเภท Eco Design มากที่สุด คือ กลุมอายุ 16-25 ป ซึ่งเปนกลุมอายุของ

นักเรียน นักศึกษา หรือผูที่เพิ่งเร่ิมทําางาน และอันดับสองซ่ึงมีจํานวนไลเล่ียกัน คือ กลุม อายุ 26-

35 ป เปนกลุม อายุของคนทํางานซ่ึงทั้ง 2 กลุมนี้เองจะถูกเรียกวาเปน GenerationY หรือ 

Millennials หมายถึง คนที่เกิดในชวงป 2523-2533 ในปจจุบันคนกลุมนี้กําลังเขาสูวัยแรงงาน 

(15-59ป) เปนกลุมใหญที่สุดในโลก คือ มีถึงเกือบ 18 ลานคน จากผลสํารวจผูบริโภค ในเร่ืองอายุ

นี้ สามารถอนุมานไดวากลุมผูบริโภคผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร และ/หรือ 

ผลิตภัณฑประเภท Eco Design นี้เปนกลุม GenY ซึ่งมีการใชชีวิต คานิยมการรับส่ือและลักษณะ

เฉพาะตัวที่มีความนาสนใจ เหมาะแกการกําหนดเพื่อเปนกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 
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 4. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม  

  4.1 ประถมศึกษา 20 คน (5%) 

  4.2 มัธยมศึกษา 85  คน (21.25%) 

  4.3 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 136 คน (34%) 

  4.4 ปริญญาตรี 137 คน (34.25%) 

  4.5 ปริญญาโทหรือสูงกวา 22  คน (5.5%) 

  ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ระดับ 

ปริญญาตรีและปวช./ปวส./อนุปริญญา ซึ่งมีจํานวนตางกันเพียงคนเดียว และมีจํานวนรวมกัน 

มากกวารอยละ 60 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา, ปริญญาโทหรือสูงกวา และประถมศึกษา 

ตามลําดับ ดังนั้นขอความ หรือส่ือที่ใชก็จะตองอยูในระดับเดียวกับผูรับสาร โดยจะตองคํานึงถึง 

ชองทางการส่ือสาร ความเขาใจพื้นฐาน และคานิยมของกลุมเปาหมายดวย 

 5. อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

  5.1 นิสิต/นักศึกษา  66 คน (16.5%) 

   5.2 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  83 คน (20.75%) 

   5.3 พนกังานบริษทัเอกชน  60 คน (15%) 

   5.4 ธุรกจิสวนตัว  83 คน (20.75%) 

   5.5 รับจาง  91 คน (22.75%) 

   5.6 แมบาน  17 คน (4.25%) 

  ผูตอบแบบสอบถามจําานวน 400 คนมีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ ซึ่งอาชีพรับจาง 

ในที่นี้รวมไปถึง อาชพีอสิระตาง ๆ เชน นักออกแบบอิสระ ชางภาพ นักวาดภาพประกอบ ชาง 

รับเหมากอสราง หรือนักเขียน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการใชชีวิตของกลุม Gen Y ที่มีอิสระในการ

ดําเนินชีวิต และไมยึดติดการทําางานกับองคกรใด ๆ สวนอันดับสองที่มีสัดสวนใกลเคียง ก็คือ 

อาชีพธุรกิจสวนตัว และขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามเทากัน 

อนมุานไดวาผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรและ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco 

Design นั้น ไมใชสินคาเฉพาะกลุมของคนบางอาชีพ หรือคนที่มีแนวทางการใชชีวิตแบบชาวบาน

หรือศิลปนเทานั้นแตทุกสาขาอาชีพก็ใหความสนใจเชนกัน ซึ่งในลําดับรองลงมาทั้งกลุมของนิสิต/

นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชนก็มีสัดสวนใกลเคียงกับ 2 กลุมแรกดวย สวนกลุมแมบานเปน

กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด 
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 6. รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม  

  6.1 นอยกวา 5,000 บาท  75 คน (18.75%) 

  6.2 5,000 - 10,000 บาท  39 คน (9.75%)  

  6.3 10,001 - 20,000 บาท  119 คน (29.75%) 

  6.4 20,001 - 30,000 บาท  155 คน (38.75%) 

  6.5 มากกวา 30,000 บาท 12 คน (3%)  

  ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียระหวาง 20,001-30,000 บาทตอเดือน 

และ 10,001-20,000 บาทตอเดือน เปนลําดับถัดมา ซึ่งสอดคลองกับจํานวนของผูที่จบการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนรายไดเฉล่ียโดยทั่วไปตามคุณวุฒิ และ

ลักษณะอาชีพ เม่ือทราบถึงรายไดเฉล่ียและขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของรายไดแลว ยอมเปน

ประโยชนตอการวางแผนใชส่ือเพื่อใหเขาถึงผูบริโภค รวมไปถึงการต้ังราคาและกลยุทธสงเสริมการ

ขายที่เหมาะสมอีกดวย  

 7. ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูที่ภาคใด  

  7.1 เหนือ  196 คน (49%) 

   7.2 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 14 คน (3.5%) 

  7.3 กลาง   39 คน (9.75%) 

  7.4 ตะวนัออก  14 คน (3.5%) 

  7.5 ตะวนัตก 10 คน (2.5%) 

  7.6 ใต   10 คน (2.5%) 

  7.7 กรุงเทพมหานคร 117 คน (29.25%) 

   ปจจัยการโยกยายถิ่นฐานเนื่องจากการศึกษา การทํางานและการทองเที่ยวในชวง 

เวลาที่ทําการสําารวจ จึงทําใหขอมูลในขอนี้มีความหลากหลายของจังหวัดผูตอบแบบสอบถาม 

 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร  
 ลักษณะทางประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ

ภูมิภาคที่อยูอาศัยที่แตกตางกันของผูบริโภคผลิตภัณฑ กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรและ/

หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design จะมีผลตอการใชส่ือในการสื่อสารทางการตลาด 
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  แบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกระดาษ 

จากเศษวัสดุทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design เปนการถามเจาะกลุมของ

ผูที่ตอบวาซ้ือและผูที่ไดรับส่ือโฆษณา และประชาสัมพันธโดยเฉพาะ 

 8. ปกติทานนิยมซ้ือผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรและ/หรือ

ผลิตภัณฑประเภท Eco Design (เชน กระดาษฟางขาว, กระดาษเศษหญา, กระดาษสา, กระดาษ

ขาวโพด ฯลฯ) หรือไม 

   8.1 ซื้อ  234 คน (58.5%)  

  8.2 ไมซื้อ (ขามไปตอนที ่3 เร่ิมที่ขอ 22)  166 คน (41.5%) 

  การแยกชุดขอมูลในตอนที่ 2 นี้ เพื่อใหไดขอมูลจากผูบริโภคตัวจริงและมีขอมูล 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑอยูแลว ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการหาความพึงพอใจและปญหาท่ีไดรับจากการ 

ส่ือสารของแบรนด เพื่อนํามาหาทางแกไขตอไป 

  อนึ่ง จากตอนที่ 1 และตอนที่ 3 ซึ่งในจํานวน 400 คนที่ตอบแบบสอบถามจะมีผูที่ 

เปนผูบริโภคผลิตอยูแลวจํานวน 234 คน คิดเปน 57.75% ซึ่งตอไปนี้จะเปนจํานวนเต็มของผูที่ 

ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2  

 9. ประเภทผลิตภัณฑที่นิยมซ้ือ 

  9.1 วัสดุเดิม เชน กระดาษสาเปนแผน  17 คน (7.26%)  

  9.2 ของใชประจําวนั เชน กระเปาสตางค สมุดโนต 47 คน (20.09%) 

  9.3 ของใชสํานักงาน/อุปกรณการเรียน เชน กลองนามบัตร 38 คน (16.24%)    

  9.4 ของตกแตงบาน เชน โคมไฟ แจกัน งานประติมากรรม 34 คน (14.53%)  

  9.5 เฟอรนเิจอร เชน เกาอีก้ระดาษรีไซเคิล โตะจากกลองนม 16 คน (6.84%)  

  9.6 เคร่ืองประดับ เชน สรอยคอ กําไร นาฬกิา ที่คาดผม  31 คน (13.25%) 

  9.7 ของฝาก/ของที่ระลึก เชน พวงกุญแจ แม็คเนต โปสการด 49 คน (20.94%)  

  9.8 อ่ืน ๆ ไดแก กลองใสอาหาร 2 คน (0.85%) 

  ในจํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม และซ้ือผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการ 

เกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design อยูแลวนั้น ผลิตภัณฑที่นิยมมากที่สุด ไดแก ของ

ฝาก/ของที่ระลึก เชน พวงกุญแจ แม็คเนต โปสการด เนื่องจากบริเวณที่ทําการสํารวจนั้น เปนยาน

ของแหลงจําหนายของฝากทั้งถนนคนเดิน จ.เชียงใหม, จ.เชียงราย และทั้งในกรุงเทพฯ เอง ใน

ตลาดนัดสวนจตุจักรก็มีคนนิยมมาหาซอของฝากดวยเชนกัน สวนหนึ่งก็เก็บไวแทนความทรงจํา

ของการทองเที่ยว อีกสวนหนึ่งก็เพื่อนําไปฝากเพ่ือน ญาติพี่นอง ดวยรูปลักษณและการออกแบบที่
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เปนเอกลักษณของสถานที่นั้น ๆ ขนาดเล็กพกพางาย สามารถซ้ือไดหลายช้ินเพราะมีราคาไมแพง 

จึงทําใหเปนที่นิยมมากที่สุด 

  อันดับสองที่มีจํานวนผูตอบไมตางจากอันดับหนึ่งมากนัก ไดแก ของใชประจําวัน 

เชน กระเปาสตางค สมุดโนต กระเปาสะพาย ถุงใสของ ซึ่งนอกจากเปนของฝากแลว สวนหนึ่งที่

ผูตอบแบบสอบถามนิยมซอของใชประจําวันประเภท Eco Design ซึ่งเปนผูที่ใชเปนประจําก็เพราะ

ชอบที่รูปแบบที่ไมซ้ําใคร แตละแบรนดมีเอกลักษณชัดเจน และมีแนวคิดของผลิตภัณฑ เพื่อ

ส่ิงแวดลอม อีกทั้งเปนการสงมอบแนวคิดนี้ไปใหผูอ่ืนดวย 

  อันดับสาม ไดแก ของใชสํานักงาน/อุปกรณการเรียน เชน กลองใสนามบตัร แฟมใส 

เอกสาร ดินสอ เปนตน ซึ่งเปนตัวเลือกที่คนทํางานออฟฟสหรือนักศึกษาสวนใหญเลือก เนื่องจาก

เปนกิจกรรมในชีวิตประจําวัน และเมื่อตองเลือกผลิตภัณฑที่ตองเปนทางการหรือมีรูปแบบ ที่ไม

ฉูดฉาดมาก สินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมก็ตอบสนองความตองการผูบริโภคไดเชนกัน 

  อันดับที่ส่ี ไดแก ของตกแตงบาน เชน โคมไฟ แจกัน กรอบรูป งานประติมากรรม ซึง่ 

มีทั้งกระบวนการผลิตแบบเปนงานแฮนดเมด (Handmade) และแบบอุตสาหกรรมขนาดยอม ก็ 

ไดรับความนิยมพอสมควร เพราะมีการออกแบบที่รวมสมัยมากข้ึน และกระแสการอนุรักษ หรือ 

การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมก็มีเพิ่มมากข้ึนเชนกัน 

  อันดับที่หา ไดแก เคร่ืองประดับ เชน สรอยคอ จี้ กําไร นาฬิกา ที่คาดผม เปนตน 

สวนมากจะเปนสไตลที่คลายกัน คือ โบฮีเมียน (Bohemian) ยิปซี (Gypsy) หรือสไตลที่เนนความ

เปนธรรมชาติ   

  อันดับที่หก ไดแก วัสดุเดิม เชน กระดาษสาเปนแผนที่ยังไมไดนํามาแปรรูปเปน 

สินคาชนิดอ่ืน โดยมากจะขายในราคาที่ไมสูงมากนัก ข้ึนอยูกับคุณภาพและชนิดของกระดาษ 

สวนมากรานคาจะขายในปริมาณที่มาก เพราะตนทุนในการรับมาขายหนารานสูงและไมไดขาย 

บอยเทากับผลิตภัณฑที่แปรรูปแลวแตหากไปซื้อโดยตรงที่แหลงผลิตกจ็ะไดราคาที่ตํ่ากวาอันดับที่

เจ็ด ไดแก เฟอรนิเจอร เชน เกาอี้จากกระดาษรีไซเคิล โตะจากกลองนมจากการรณรงคชวงหนึ่งใน

โทรทัศน เพื่อผลิตโตะเรียนจากกลองนมใหเด็กในชนบท ทําใหเฟอรนิเจอรดังกลาวนี้ไดรับความ

สนใจ และส่ังทําเพิ่มมากข้ึนโดยสวนใหญยังเปนเฟอรนิเจอรสําหรับไปจัดกิจกรรมหรือออกรานซึ่ง

ยังไมไดรับความนิยมในชีวิตประจําวันมากนัก เพราะยังกังวลเร่ืองความแข็งแรง และที่สําคัญ คือ 

ยังไมเปนที่ตองการของตลาดมากนักจึงทําใหตนทุนการผลิตตอตัวมีราคาสูง 

  อันดับที่แปด ไดแก อ่ืน ๆ คือ กลองใสอาหารที่ใชนวัตกรรม “พลาสติกชีวภาพ” 

ผลิตจากขาวโพด 100% ไมมีสวนผสมจากพลาสติก แตมีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกทุกประการ 
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ซึ่งเปนโครงการ “ไอเดียแจว” ของรายการ “แจว” ชอง 3 โดยความรวมมือกับกระทรวงวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยี เปนโครงการที่ไดรับความรวมมือจากส่ือมวลชนในการประชาสัมพันธเปนอยาง 

มากในปพ.ศ. 2553 ที่ผานมา 

 10. ราคาซื้อตอหนวย (ชิ้น/แพ็ค) ที่ผูตอบแบบสอบถามมักจะจายเงินซื้อไดบอย 

  10.1 ตํ่ากวา 20 บาท  7 คน (2.99%) 

  10.2 21-50 บาท  34 คน (14.53%) 

  10.3 51-100 บาท  74 คน (31.62%) 

  10.4 101-200 บาท   54 คน (23.08%) 

  10.5 201-500 บาท  32 คน (13.68%) 

  10.6 501-1,000 บาท  20 คน (8.55%) 

  10.7 1,001-2,000 บาท  9 คน (3.85%) 

  10.8 2,001-5,000 บาท  2 คน (0.85%) 

  10.9 5,001บาทข้ึนไป 2 คน (0.85%) 

 ราคาตอหนวย (ชิ้น/แพ็ค) ของผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร และ/ 

หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design ที่ผูตอบแบบสอบถามมักจะจายเงินซื้อไดบอยคือราคาใน 

ชวง 51-100 บาทอันดับที่สอง คือ ราคาในชวง 101-200 บาท และชวงราคา 21-50 บาทตาม 

ลําดับ ซึ่งเมื่อกลับไปตรวจสอบขอมูลใน “ขอ 9. ประเภทของผลิตภัณฑที่นิยมซื้อมากที่สุด” นั้นคือ 

ของฝาก/ของที่ระลึก รองลงมา คือ ของใชประจําวันและของใชสํานักงาน/อุปกรณการเรียน ก็เปน 

ราคาที่สมเหตุสมผลกันกับราคาในทองตลาด กลาวคือ ขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําให 

ทราบวาสินคาในประเภทที่เปนที่ นิยมซื้อนั้น จะตองมีชวงราคา 51-100 บาท หรือ 101-200 บาท 

เพราะจะทําใหผูบริโภคที่เคยซอไป แลวกลับมาซ้ือไดบอยคร้ัง  

 เปนที่สังเกตวาสินคาที่ราคาตํ่ากวา 20 บาท ก็ไมไดรับความนิยมในการซื้อ อาจ เปน

เพราะความนิยมในการซื้อไปเปนของฝาก ทําใหตองเลือกสินคาที่มีราคากลาง ๆ ไมถูกและ แพง

จนเกินไปถาหากจะตองซื้อฝากหลายช้ิน  

 สวนในชวงราคา 1,001-5,001 บาทข้ึนไปนั้นจะเปนส่ิงของชิ้นใหญ และมีอายุการใชที่

ยาวนาน เชน กระเปา โคมไฟ งานประติมากรรม และเฟอรนิเจอร ซึ่งมีราคาคอนขางสูง ดวย

เหตุผลตนทุนการผลิตสูง อีกทั้งยังเปนสินคาประเภทที่ไมสามารถจะซ้ือไดบอยอยูแลวจึงมีจํานวน

ผูที่ลือกขอนี้นอย 
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 11. ปกติทานซื้อผลิตภัณฑกระดาษ จากเศษวัสดุทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑ

ประเภท Eco Design จากชองทางใด  

  11.1 ซื้อโดยตรงจากผูผลิต 93 คน (39.74%) 

  11.2 ซื้อจากรานคาตัวแทนจําหนาย  18 คน (7.69%) 

   (ที่ Eco Shop จํานวน 5 คน, MUJI จํานวน 5 คน และไมระบุสถานที่ 8 คน) 

  11.3 ไมแนใจระหวางตัวเลือกทีห่นึ่ง และตัวเลือกที ่2 118 คน (50.43%) 

   (ไมรูวารานที่ขายเปนผูผลิตโดยตรงหรือไม) 

  11.4 ส่ังจากอินเตอรเน็ต 5 คน (2.14%) 

 จากผลสํารวจขอนี้ทําใหทราบวาผูบริโภค 118 ใน 234 คนที่ซื้อสินคาไมแนใจวา รานที่

ซื้อสินคามานั้นเปนผูผลิตเองหรือเปนเพียงรานคาที่รับมาขายตอ ซึ่งมีจํานวนประมาณครึ่งหนึ่ง

ของผูที่ทราบแนชัดวาเปนรานของผูผลิตโดยตรง หรือเปนรานที่รับสินคามาขาย แสดงวาการให

ขอมูลหรือการประชาสัมพันธเกี่ยวกับที่มา หรือเร่ืองราวของสินคายังไมเพียงพอ ขายแตรูปลักษณ 

และการใชงานเทาที่เห็นเทานั้น แตไมไดสรางคุณคาหรือถายทอดที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ ซึ่งเปน

ชองโหวตอการสรางความผูกพันระหวางแบรนดและผบูริโภคในระยะยาว และในการสํารวจคร้ังนี้

มีเพียง 5 คนที่ส่ังซ้ือสินคาจากอินเตอรเน็ต หมายถึง ชอบสงสินคาออนไลน และใหสงไปที่บาน 

โดยไมตองออกจากบานมาดูผลิตภัณฑและหาซ้ือเอง 

 12. คุณสมบัติใดบางที่ทานใชพิจารณาในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

  คําถามในขอนี้เปนการถามทัศนคติ ความคิดเห็น ความเชื่อ หรือความรูสึกนึกคิด 

โดยใชการวัดคาแบบ Likert Scale เปนการใชเกณฑ 5 ระดับแทน 5 ความหมาย คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด สวนเกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ีย 

ในชวงคะแนนตาง ๆ มีสมการ คํานวณอนัตรภาคชั้นของคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.8 (บางเอกสารใช 

0.5) โดยใชสมการ 

  ความกวางของอันตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 

      จํานวนช้ัน 

    = 5-1  

                                                               5 

    = 0.8  
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  ทําใหไดเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ 

  1.00-1.80 ระดับความพอใจนอยที่สุด  

  1.81-2.60 ระดับความพอใจนอย  

  2.61-3.40 ระดับความพอใจปานกลาง  

  3.41-4.20 ระดับความพอใจมาก  

  4.21-5.00 ระดับความพอใจมากที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 71 แสดงภาพผลสํารวจคุณสมบัติ 

 

  จากผลสํารวจพบวาคุณสมบัติเร่ือง “ออกแบบสวยงาม” มีผลตอผูบริโภคในการ 

เลือกซ้ือสินคามากที่สุด รองลงมาคือ “ความมีเอกลักษณเฉพาะตัว” ซึ่ง 2 ขอนี้เปนคุณคาจาก 

ลักษณะภายนอกของสินคาเอง (Attribute) ที่ทําใหรูสึกถึงความแตกตางจากสินคาช้ินอ่ืนไดทันที 

ซึ่งในขอสองนี้เองจะเพิ่มทัศนคติในเร่ืองความชื่นชอบตอการออกแบบที่แสดงตัวตนของแบรนดนั้น 

ๆ หรือ ความนิยมตอภาพลักษณที่ชัดเจน บงบอกบุคลิคของสินคาไดชัดเจน  

  อันดับสามไดแก “การที่เปนผลิตภัณฑ handmade” ซึ่งก็อาจทราบไดดวยการ

มอง เห็นความแตกตางจากสินคาอ่ืนหรือแมแตสินคาในรานเองที่ไมเหมือนกันเลยนอกจากความ

งาม ความประณีต พิถีพิถันแบบงานทํามือแลว ยังช่ืนชอบสินคาที่สามารถปรับไดตามตองการของ 

ตนเอง (Made by order) ซึ่งจะมีความพิเศษที่ผลิตมาเพื่อตนเองเทานั้นดวย 
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  อันดับ 4 “ชอบแนวคิด Eco design” แสดงใหเห็นวามีผูบริโภคจํานวนไมนอยที่

ซื้อ สินคาไปโดยรูวาสินคานั้นมีแนวคิดอยางไรและช่ืนชอบแนวคิดนี้จึงไดเปนเหตุผลในการซ้ือ

สินคา มีระดับความพอใจคุณคาของสินคาซึ่งตอเนื่องไปถึงอันดับที่ 5 คือ “คุณคาจากการเปน

ผลผลิต จากวัสดุธรรมชาติ” กลาวคือ ชื่นชอบสินคาที่ลดข้ันตอนการปรุงแตง เพื่อคงความเปน

ธรรมชาติ ด้ังเดิมมากที่สุด เชน ผาที่ใชสีธรรมชาติยอมผาหรือไมฟอกยอมสีเลย กระดาษสี

ธรรมชาติที่ไมฟอกขาว หรือการคงพื้นผิวสัมผัสเดิมไว เชน เปลือกไม กอนหนิ เปนตน 

  อันดับที่ 6 ยังอยูในกลุมของการใหคุณคาในระดับที่มากสําหรับการเลือกซ้ือ 

ไดแก สีสันเดนสะดุดตา จะเห็นวาเปนขอที่มีคะแนนใกลเคียงกับอันดับ 4 และ 5 แตเปนไปใน

ทิศทางที่ตางกัน กลาวคือ เปนสินคาที่ทําจากธรรมชาติก็จริงแตเพิ่มการออกแบบใหม สีสัน

สวยงามแทน ที่จะใชสีจากธรรมชาติหรือคงความดิบของวัสดเดิมไว 

  อันดับ 7 และ 8 ไดแก เปนสินคาที่ใชไดจริงประจําวัน และผลิตมาจํานวนไมมาก 

ไมซ้ําใครไดคะแนนเทากัน และในกลุมที่มีระดับความพึงพอใจมากที่เหลือคือกําลังเปนกระแส 

นิยม และราคาไมสูงมากนักแมจะเปนลําดับที่รองจากกลุมที่มีความพึงพอใจมากที่สุดลงมา แตก็ 

ไดรับคะแนนไมนอยที่จะชี้ใหผูผลิตนําไปเรียนรู เพื่อปรับปรุงสินคาไดตลอดเวลาโดยเหตุผลของ 

สินคาที่ใชไดจริงและมีราคาไมสูงนั้น เปนเหตุผลจูงใจผูบริโภคในสวนของเหตุผลวาทําไมจะตอง 

ซื้อและมีราคาที่สมเหตสุมผลหรือไม แตในขอที่กลาวถึงการผลิตมาจํานวนไมมาก ไมซ้ําใครนั้น 

เปนทัศนคติที่ตองการความแตกตางและการทําใหเปนคนที่ไมเหมือนใคร โดยการใชของที่ผลิตมา

นอยชิ้นหรือมีชิ้นเดียว ซึ่งอาจจะไมมีเหตุผลของ ความงามราคาหรือการใชงานก็เปนได และ 

สุดทายคือการซ้ือสินคาตามกระแสนิยมถาหากผูผลิตเอง สามารถเกาะกระแสไดทันก็เปนการดี 

ตอการขายสินคา แตตองระวังวากระแสนิยมนั้นอาจจะอยูไดไมนาน ซึ่งเส่ียงตอการผลิตที่มาก 

เกินไปเมื่อผูบริโภคไมตองการแลว 

  ในกลุมสุดทายเปนกลุมที่ผูตอบแบบสอบถามใหคุณคาในระดับเฉย ๆ หรือปานกลาง 

ไดแก ขอที่วา “สินคาสามารถหาซ้ือไดงาย” และ “ผูมีชื่อเสียง ดารา ไฮโซ นิยมใชกัน” เนื่องจาก 

สินคาผลิตภัณฑประเภท Eco design และ/หรือผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการ 

เกษตรนั้นเปนสินคาเฉพาะกลุมที่มีผูผลิตไมมาก ถึงแมจะมีรานคาที่รับไปขายก็ตามซ่ึงก็ยังนอย 

กวาสินคาในประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถพบเจอและซื้อหาไดโดยทั่วไป ดังนั้นการหาซื้อจึงจะตอง 

ต้ังใจไปที่ราน โดยเฉพาะซ่ึงเชื่อมโยงมาที่ขอของการที่มีผูมีชื่อเสียง ดารา ไฮโซนิยมใชกันกลาว คือ 

ดวยความที่ไดรับความนิยมในกลุมเล็กการที่จะเขาถึงผูที่มีชื่อเสียงนั้นอาจจะทําไดยาก แต 

นับเปนเร่ืองที่ดีที่มีกลุมดารา พิธีกร และอาจารยผูที่มีชื่อเสียงหลายทานไดใหความสนใจสินคา 
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ประเภทนี้มากข้ึน เชน คุณทอป-พิพัฒน อภิรักษธนากร คุณนุน-ศิรพันธ วัฒนจินดา ผศ.ดร.     

สิงห อินทรชูโต เปนตน 

 13. คิดวาผลิตภัณฑ/แบรนด/รานคาควรตองปรับปรุงเร่ืองใด 

  13.1 การออกแบบไมทันสมยั 82 คน (35.04%) เห็นดวยนอย 
  13.2 บอบบาง ไมคงทน 87 คน (37.18%) เห็นดวยปานกลาง 
  13.3 มีแบบใหเลือกไมหลากหลาย 83 คน (35.62%) เห็นดวยปานกลาง 
  13.4 ไมมีเอกลักษณะเปนของตัวเอง 110 คน (47.21%) เห็นดวยนอย 

  13.5 ดูแปลกเกินกวาจะใชจริง  67 คน (29.13%) เห็นดวยนอย 
  13.6 หาซ้ือลําบาก  70 คน (29.91%) เห็นดวยมาก 
  13.7 ดูราคาถกูเกนิไป 71 คน (30.34%) เห็นดวยปานกลาง  
  13.8 มีราคาแพงเกินไป  77 คน (32.91%) เห็นดวยมาก 

  13.9 การประชาสัมพนัธไมดีพอ 101 คน (43.35%) เห็นดวยมาก  
  13.10 ผลิตภัณฑผลิตมาจํานวนจํากัด 90 คน (38.63%) เห็นดวยมาก 
   เกินไป/ ไมมีแบบเดิมที่เคยซ้ือ  
  13.11 จําช่ือราน / สถานทีซ่ือ้ไมไดแลว    67 คน (28.88%) เห็นดวยนอย 

  13.12 บรรจุภัณฑไมสวย / ไมปองกนั 87 คน (37.34%) เห็นดวยนอย 
   ความเสียหาย 
  13.13 การพกพา/โยกยาย/ขนสงลําบาก  88 คน (37.93%) เห็นดวยนอย 
  จากการสํารวจผูบริโภคสินคา 234 คนจาก 400 คนที่ตอบแบบสอบถามพบวาส่ิง

ที่ ผลิตภัณฑ / แบรนด / รานคาควรตองปรับปรุงมากที่สุดคือการประชาสัมพันธไมดีพอ เนื่องจาก 
ผูบริโภคสวนหน่ีงไมสามารถรับรูขาวสารจากทางราน และไมสามารถติดตอทางรานไดหากไมได 
มาหาที่ราน ซึ่งทําใหพลาดโอกาสซ้ือสินคาที่อยากไดจากทางรานหรืออาจรูสึกวาไมใชคนสําคัญ 

ไมถูกไดรับความใสใจ 
  ขอที่รองลงมาคือ ผลิตภัณฑผลิตมาจํานวนจํากัดเกินไป / ไมมีแบบเดิมที่เคยซ้ือ 
เปนปญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินคาสวนใหญ เปนระบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือไมก็ 
เปนงานทํามือที่ผลิตมาในจํานวนนอย ทําใหไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค หรือเมื่อ 

กลับมาซ้ืออีกคร้ังก็ไมมีอีกแลว ซึ่งเมื่อวิเคราะหรวมกับขอแรกที่เม่ือขาดการประชาสัมพันธ และ 
สินคาผลิตมาในจํานวนจํากัดดวยแลวจึงทําใหมีผูบริโภคที่ผิดหวังและพลาดโอกาสซื้อสินคา ซึ่ง 
จากการที่กระบวนการผลิตที่ผลิตภัณฑผลิตมาไดในจํานวนจํากัดนั้น สงผลใหตนทุนตอชิ้นงาน 
สูงข้ึนดวย ประกอบกับการเปนสินคาที่สวนใหญทํามือเอง จึงมีตนทุนดานเวลาที่ใชในการผลิตที่ 

มากกวาการผลิตในระบบอุตสาหกรรม จึงทําใหเกิดปญหาในอันดับที่สาม ไดแก มีราคาแพง และ 
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ในอันดับที่ส่ี คือ หาซ้ือลําบากเพราะเปนสินคาเฉพาะ ดังที่ไดกลาวมาแลวการที่จะซื้อจึงตอง
เดินทางมาที่รานเทานั้นจึงไมสะดวกตอผูบริโภค 

  เห็นไดวา 4 อันดับที่ผลิตภัณฑ / แบรนด / รานคาจากผลิตภัณฑประเภท Eco 

design และ/หรือผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่ควรปรับปรุง สอดคลองกับ

การที่เปนสินคาทํามือของผูประกอบการรายยอยที่ทําใหสินคามีราคาสูง แตนั้นก็ไมใชปญหาเทากับ

การที่อุตสาหมาซ้ือถึงที่รานแลวไมไดสินคาที่เคยมี และการไมไดรับรูขาวสารจากทางรานวายังมี

สินคานั้นอยูหรือมีสินคาใหมมาแลว ซึ่งปญหานี้เองที่ทําใหความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand 

Loyalty) ลดลงอยางตอเนื่องในอนาคต เพราะไมสามารถรักษาลูกคาเดิมไวไดและ ผูประกอบการ 

ก็จะตองหาลูกคารายใหมอยูตลอดเวลา  

  ในกลุมที่แสดงความคิดเห็นแบบกลาง ๆ หรือเฉย ๆ นั้นอาจกลาวไดวาเปนส่ิงที่

พบ เห็นไดจากการใชสินคานั้น ๆ สําหรับผูบริโภคสามารถยอมรับไดมี 3 ขอไดแก  

  1. บอบบาง ไมคงทน โดยความนิยมของผูที่ซื้อผลิตภัณฑกระดาษ จากเศษวัสดุ

ทาง การเกษตรและ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design นั้นจะเปนพวกของฝากและของที่ระลึก 

เปนสวนใหญซึ่งก็ไมตองการความแข็งแรงคงทนอะไรเปนพิเศษ หรือถาหากเปน ของใช เชน 

อุปกรณสํานักงาน ของใชในชีวิตประจําวัน หรือของตกแตงบานขนาดใหญ ผูบริโภคก็เขาใจและ 

ยอมรับไดเพราะทราบเร่ืองขอจํากัด ดานวัสดุของสินคาอยูกอนแลว 

  2. มีแบบใหเลือกไมหลากหลาย จากที่กลาวมาแลวสินคาสวนใหญมีขอจํากัด

เร่ืองการผลิตที่ไมสามารถทําไดอยางรวดเร็วนัก ผูบริโภคที่ซื้ออยูเปนประจําก็พบกับปญหาความ 

จําเจของแบบสินคา ซึ่งในการสํารวจคร้ังนี้อาจเปนสิ่งที่ยอมรับได แตในเวลานานอาจทําใหผู 

บริโภคเกิดความเบื่อหนายและหันไปใชสินคาแบรนดอ่ืนแทน ทําใหสูญเสียในระยะยาวได 

  3. ดูมีราคาถูกเกินไป จากการสํารวจพบวาตัวเลือกในขอนี้ไมเปนส่ิงที่ผูบริโภคคิด

วาเปนปญหาสําหรับตัวสินคา อาจจะดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทันสมัยข้ึนมากกวาแตกอนอีกทัง้ 

ยังมีกระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการออกแบบภายใตแนวคิด Eco Designมากข้ึน 

จึงทําใหภาพลักษณของสินคามีคาสูงมากข้ึน ประกอบกับการผลิตมาในจํานวนที่จํากัด หรือ 

limited edition ซึ่งไมใชแคมีเงินก็สามารถซ้ือได แตจะตองเปนคนที่สนใจจริง ๆ คนที่รูกอนมีสิทธิ์ 

ในการจับจองกอน เปนตน ซึ่งสงเสริมใหคนที่ใชผลิตภัณฑ เหลานี้ไมใชคนที่เชยหรือประหยัดอีก

ตอไป แตสรางภาพลักษณการเปนคนที่รักงานออกแบบ ชอบในความไมเหมือนใคร และใสใจส่ิง

แวดลอมอีกดวย 
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  ในกลุมสุดทาย คือ ตัวเลือกที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่เห็นดวย 

นอย มีจํานวนมากที่สุดถึง 6 ใน 13 เปนส่ิงที่ไมไดเปนปญหาหรือควรไดรับการปรับปรุงสําหรับ 

ผูบริโภคสินคา ไดแก 

  1. ไมมีเอกลักษณเปนของตัวเอง จากความแตกตางของวัสดุที่ใชนั้นเปนส่ิงแรกที่ 

สรางเอกลักษณใหสินคาแตกตางจากสินคาประเภทอ่ืนที่มีในตลาด ผูบริโภคมองเห็นเอกลักษณ 

ไดงายจากการมองเห็นและสัมผัสกับผลิตภัณฑ ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหมีการสรางเอกลักษณแก 

แบรนดใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยนําเสนอเร่ืองราวและที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ ซึ่งยังไมถูกนําเสนอ 

เพื่อใหเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสินคามากนัก แตเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดแบรนดของสินคา 

เปนการสรางการจดจําและบุคลิกใหสินคา เพื่อใหอยูในใจของผูบริโภคตลอด บงบอกวาแบรนดนี้ 

เปนอยางไร และผูที่ใชสินคาแบรนดนี้จะเปนคนที่มีภาพลักษณอยางไรดวย ดังนั้นจึงควรคํานึงถึง

การสรางเอกลักษณใหสินคาอยางมาก เพราะเอกลักษณนี้จะติดไปกับสินคาทุกช้ิน และไมวา 

เวลาจะผานไปนานเทาไหรผูบริโภคก็ยังคงจดจําเอกลักษณของสินคาได เมื่อทําการตลาด หรือ 

โฆษณาประชาสัมพันธออกไปก็ไมตองพูดซ้ํา การสรางเอกลักษณนี้ทําใหผูบริโภคสามารถแยก 

ความแตกตางจากสินคาที่เปนประเภทเดียวกัน มีลักษณะใกลเคียงกันไดชัดเจน อันทําใหเกิดการ

ซื้อซํ้าและสรางความภักดีตอแบรนดในที่สุด 

  2. การพกพา / โยกยาย / ขนสงลําบาก กลาวคือ ในการซื้อสินคาที่สวนใหญจะ

ซื้อ ของฝากและของที่ระลึกนั้นก็สอดคลองกับคําตอบในขอนี้ เพราะของฝากตาง ๆ มีขนาดไม

ใหญ สามารถซ้ือไดทีละมาก หรือแมแตของใชประจําวัน หรือของใชสํานักงานในขอรองลงมาที่ผู 

บริโภคนิยมซื้อมากที่สุดก็สามารถพกพาไปไดงาย ซึ่งทั้งนี้หากเพิ่มความสะดวกใหแกผูซื้อโดยการ

บริการจัดสงใหทางไปรษณียหลังจากท่ีเลือกของและจายเงินแลวก็อาจเปนส่ิงจูงใจใหผูซื้อไดซื้อ

จํานวนมากเพราะไมตองหวงเรื่องการถือในขณะที่เดินซื้อของอ่ืน ๆ หรือการขนสงที่ยุงยากในการ

หอหุมพลาสติกกันกระแทกในการขนสงหากเปนของชิ้นใหญ เชน โตะ ของตกแตงบาน เปนตน ถา

หากเพิ่มชองทางการขนสงใหได หรือออกแบบผลิตภัณฑใหผูบริโภคสะดวกพกพา จัดเก็บ หรือ

ขนสง ก็จะเปนการลดขอจํากัดในการซื้อไดมากเชนกัน 

  3. บรรจุภัณฑไมสวย / ไมปองกันความเสียหาย บรรจุภัณฑ หรือ packaging 

นั้น มีความสําคัญไมแพกัน เพราะถือเปนสวนหนึ่งของแบรนดเปนหนาเปนตาของสินคากอนที่จะ

ถึงมือผูรับซึ่งผูประกอบการอาจไมไดนึกถึงจุดนี้เพราะเปนสวนที่ทําใหเกิดตนทุนที่เพิ่มมากข้ึน แต 

ถาหากเพิ่มการออกแบบเขาไป หรือปรับปรุงวัสดุใหเหมาะสมก็สามารถชวยเพิ่มมูลคาใหกับ 

สินคาและสงเสรมิแบรนดสรางเอกลักษณใหสินคาไดดวยเชนกัน 
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   จากการสําารวจที่พบวาสินคาที่ไดรับ ความนิยม คือ ของฝากและของที่ระลึก 

ซึ่ง ถาหากเพิ่มการออกแบบในสวนบรรจุภัณฑเขาไป ยอมสรางความประทับใจใหผูรับอยางมาก

ข้ึนแนนอน นอกจากความสวยงามแลววัตถุประสงคหลักของบรรจุภัณฑสินคา คือ การปองกัน 

ความเสียหายใหกับสินคาในระหวางขนสง สอดคลอง กับขอที่กลาวถึงการพกพา/โยกยาย/ขนสง 

ลําบาก ดังนั้นบรรจุภัณฑของสินคาก็ควรออกแบบให เหมาะสมตอการใชงานหลักและสงเสริม 

ภาพลักษณของแบรนด 

  4. การออกแบบไมทันสมัย ไมไดหมายถึงสินคาไมสวย แตเปนการออกแบบที่ไม

ตรงกับเทรนดหรือความสนใจของผูบริโภคในขณะนี้ซึ่งถาหากมีกําาลังการผลิตเพียงพอและ

สามารถคาดเดากระแสใน อนาคตดไดก็สามารถไปตามกระแสได อีกทั้งการเขาถึงอินเตอรเน็ตก็มี

สวนใหทันกระแสโลกอยูแลวยอม ทําใหการพัฒนาการออกแบบยอมทําไดงาย และตลอดเวลา แต

ถาหากคิดวาเปนกระแสที่ไมเหมาะกับแบรนด หรือการตามกระแสไมใชลักษณะของแบรนดตนเอง

แลว ก็ควรยึดมั่นในเอกลักษณของตนเอง แตจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนางานออกแบบอยู 

เสมอพยายามปรับเปลี่ยนสินคาใหทันตอความตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิด

ภาพลักษณของความจําาเจตอแบรนด เชน เอกลักษณของแบรนด คือ สมุดกระดาษสาก็สามารถ

เพิ่มประเภทสินคาเปนปฏิทินกระดาษสา นามบัตรกระดาษสา หรือเพิ่มกิจกรรมการทํากระดาษสา 

ซึ่งเปนกิจกรรมเวิรคชอปตาง ๆ นั้นก็เปนความสนใจของคนรุนใหมที่ตองการเรียนรูอยูเสมอ เปน

ตน ซึ่งความทันสมัยนี้ไมไดหมายถึงความงามของสินคาเทานั้น แตยังรวมถึงการตอบสนองความ

ตองการและการใชชีวิตของคนในปจจุบันใหทันอีกดวย 

  5. ดูแปลกเกินกวาจะใชจริง เปนขอที่บงบอกไดวาสินคาผลิตภัณฑประเภท Eco 

design และ/หรือ ผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สวนหนึ่งมีจุดเดนที่ความ 

แปลกจากสินคาประเภทอ่ืน ๆ แตผูผลิตตองระวังถาหากแตกตางมากเกินไปจนทําใหผูบริโภครูสึก

แปลกแยกจากสังคมของเขาก็ถือเปนขอเสียไดเชนกัน แตความแปลกที่คนทั่วไปรับรูไดนั้น ไดแก 

การใชงานที่เปล่ียนไป เชน สมุดหนังสือที่เปดจากขวามาซาย ซึ่งอาจไมเหมาะตอคนไทยที่ปกติ

เปดจากซายไปขวา หรือขนาดที่ใหญเกินไปของดินสอกิ่งไม ทําใหไมสะดวกพกพา  

  6. จําชื่อราน/สถานที่ซื้อไมไดแลว เปนความเห็นที่มีผูตอบนอยที่สุด แตก็ได

คะแนนเทากับตัวเลือก “ดูแปลกเกินกวาจะใชจริง” ในขอนี้จะเปนปญหาสําหรับรานที่อยูรวมกับ

รานอ่ืน หรืออยูไมเปนที่ชัดเจน เชน ตลาดนัดสวนจตุจักร ถนนคนเดิน เปนตน ซึ่งทําใหผูบริโภค

เกิดความสับสนและหาทางไปรานไมถูก แตหากเจาของแบรนดมีการส่ือสาร หรือมีวิธีการติดตอ

ใหกับลูกคา เชน มีชื่อรานและเบอรโทรศัพทในปายสินคาที่ลูกคาซ้ือไป ทําปายบอกทาง ฯลฯ  ยิ่ง
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ปจจุบันการใชอินเตอรเน็ตสําหรับคนหาส่ิงที่ตองการจะรูก็สามารถทําไดงายมาก เพียงแคใสคํา

สําคัญลงไปใน เวบไซตที่เปนเคร่ืองมือคนหา เชน google, bling, yahoo search ก็ไดขอมูล 

มากมายที่เกี่ยวกับรานที่ตองการหา 

 14. ไดรับขาวสารโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินคาของทางรานหรือไม  

  ไดรับ จํานวน 77 คน (30.47%) และไมไดรับ จํานวน 157 คน (69.53%) (ขามไป

ตอบขอ 16) 

  สําหรับผูบริโภคที่ซื้อสินคาฯ 234 คน จาก 400 คนที่ตอบแบบสอบถาม มีเพียง 

77 คน หรือ 30.47% เทานั้นที่เคยไดรับขาวสารจากรานที่ซื้อสินคา นอกนั้น 157 คน หรือ 69.53% 

ไมไดรับเลย  

 15. ปกติทานไดรับขาวสารโปรโมช่ันเกี่ยวกับสินคาของรานจากทางใด (ตอบไดมากกวา 

1 ขอ)  

  15.1 ปายโปรโมชั่นที่ราน 46 คน (59.74%) 

  15.2 เวบไซต/แฟนเพจ  20 คน (25.97%) 

  15.3 มีพนักงานโทร.ไปแจงใหทราบ 1 คน (1.3%) 

  15.4 โบรชัวร/แผนพับ 6 คน (7.79%) 

  15.5 sms. 0 คน (0%) 

  15.6 ส่ือโฆษณา เชน วิทย ุนิตยสาร โทรทัศน 2 คน (2.6%) 

  15.7 ไดรับการแนะนําจากคนรูจัก 14 คน (18.18%) 

  15.8 e-mail 3 คน (3.9%) 

  15.9 สินคาตัวอยางที่ไดรับแจกมา 8 คน (10.39%) 

  15.10 การออกราน/แสดงสินคา / Event 10 คน (12.99%) 

  15.11 พนกังานขาย 7 คน (9.09%) 

  จากขอ 14 มีจํานวนผูไดรับขาวสารโปรโมช่ันเกี่ยวกับสินคาจํานวน 77 คน ซึ่งใน 

จํานวนนี้ ไดรับขาวสารโปรโมช่ันเกี่ยวกับสินคาของทางรานจากปายโปรโมชั่นที่รานจํานวนมาก 

ที่สุด 46 คน (คิดเปน 59.74% ของจํานวน 77 คน) ซึ่งขอดีของการประชาสัมพันธรูปแบบนี้ก็คือ  

  1. สามารถทําไดงายและประหยัดคาใชจาย โดยอาจเขียนดวยลายมือลงบน

กระดาษ, เขียนชอลกบนกระดาน หรือพิมพเองจากคอมพิวเตอร และเคร่ืองพิมพ หรือเคร่ืองถาย

เอกสาร หรือจางทําไดเร็ว 
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  2. รวดเร็วตอการประกาศ, เปล่ียนแปลง หรือยกเลิก เชน ในกรณีสินคาหมดก็แค 

เอาปายออก หรือตองการลดราคาใหมากข้ึนก็แคขีดแกไขราคาบนปายประกาศ เปนตน 

  3. ใหความสนใจและมั่นใจแกผูที่เดินผานหนารานเพราะเห็นปายราคาและ

โปรโมชั่น ชัดเจน โดยไมลําบากใจเขาไปถาม แตก็มีขอเสียเชนกัน เพราะการที่จะเห็นการ

ประชาสัมพันธ รูปแบบนี้ไดจะตองเดินมาถึงที่หนารานแลวเทานั้น ผูซื้อไมอาจทราบลวงหนาวาจะ

มีโปรโมช่ัน อยางไรเม่ือไหร และถาหากมีการเปลี่ยนปายราคาอยูบอย ๆ ในชวงวันหรือชวงเวลาที่

หางกันไม นาน ผูซื้อก็อาจเกิดความสับสนไดงาย 

  อันดับที่สอง ไดแก เวบไซต/แฟนเพจ การสืบคนขอมูลของสินคาบนอินเตอรเน็ต 

(Information Retrieval on the Internet) ไดรับความนิยมมากจากคนในปจจุบัน เนื่องจากระบบ 

อินเตอรเน็ตที่สะดวกรวดเร็ว และเคร่ืองคอมพิวเตอร แลปท็อป และที่สําคัญ คือ โทรศัพทมือถือ

สมารทโฟน ทั้งหลายที่ราคาถูกลง แตมีประสิทธิภาพในการเขาถึงอินเตอรเน็ตไดมากข้ึน จึงถูกใช

ในการสืบหาขอมูลสินคา อาทิเชน คุณสมบัติ ราคา โปรโมช่ัน และการใชงานเพื่อศึกษา ขอมูล

เบ้ืองตนของผลิตภัณฑกอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคา  

  การใหขอมูลของผลิตภัณฑในอินเตอรเน็ต จะเปดโอกาสใหผูซื้อไดมีเวลา

ตัดสินใจเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของผลิตภัณฑ ไดเห็นรูปรางลักษณของตัวผลิตภัณฑคราว ๆ 

และขอมูลอ่ืน ๆ ผานเว็บไซต เว็บบล็อค หรือแฟนเพจที่เปนทางการของรานคานั้น ๆ และอาน

ขอมูลจากผูที่เคยใชสินคา หรือบริการจากรานนี้จากเว็บบอรดตาง ๆ ซึ่งมีสวนตอการสรางความ

มั่นใจหรือลดทอนความเชื่อใจในสินคาเหลานั้นได  

  ชองทางการประชาสัมพันธที่ผูซื้อไดรับเปนอันดับสาม ไดแก การไดรับการแนะนํา 

จากคนรูจักหรือการส่ือสารแบบปากตอปากซ่ึงเปนรูปแบบการประชาสัมพันธที่มีตนทุนตํ่า แตมี 

ประสิทธิภาพอยางมาก เพราะขอมูลเดินทางแพรขยายอยางรวดเร็วและสรางปฏิกิริยาใหเกิดข้ึน 

จากการแนะนําของคนที่รูจักคุนเคย เพื่อน หรือญาติ ซึ่งมีความนาเชื่อถือกวาการฟงโฆษณาที่ 

ดารา หรือคนอ่ืน ๆ พูดกัน ซึ่งในทุกวันนี้การส่ือสารแบบปากตอปากถูกนํามาใชกับการโฆษณา 

ประชาสัมพันธมากข้ึนและมีแนวโนมไดรับความนิยมสูงข้ึนอีกในอนาคต  

  ในกลุมที่รองลงมาคือ การออกราน/แสดงสินคา/Event, สินคาตัวอยางที่ไดรับ

แจก, พนักงานขาย และโบรชัวร/แผนพับ ซึ่งในกิจกรรมการออกราน/แสดงสินคา/Event ก็มักจะมี

การแจกสินคาตัวอยาง และโบรชัวร/แผนพับที่แสดงรายละเอียดของสินคาอยูในการออกรานดวย 

โดยผูที่คอยใหขอมูล และกระตุนการขายก็คือพนักงานขาย ซึ่งการจัดกิจกรรมน้ันสามารถจูงใจ 

ผูบริโภคใหเขามามีสวนรวมได และวัดผลไดจากจํานวนผูเขามารวมในกิจกรรม  
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  นอกจากในกิจกรรมที่จัดข้ึนแลวการแจกสินคาตัวอยาง และโบรชัวร/แผนพับยัง

ทําไดในบริเวณที่มีกลุมเปาหมายอาศัยอยู เชน หนามหาวิทยาลัย หนาศูนยการคา ยานตลาดนัด

ของวัยรุน เปนตน ซึ่งเปนวิธีกระจายขอมูลไปไดในวงกวาง และคอนขางตรงกับกลุมเปาหมาย อาจ

การวัดผลโดยการกําหนดสวนลดใหแกผูที่นําโบรชัวร/แผนพับมา ที่ราน เปนตน  

  นอกจากนี้มีวิธีการสงขาวสารโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินคาของทางรานชองทางอื่น ๆ 

อีก แตไมไดรับความนิยม ไดแก มีพนักงานโทร.ไปแจงใหทราบ, e-mail แจงขาว และสื่อโฆษณา 

เชน วิทยุ นิตยสาร โทรทัศน ซึ่งการที่สงขาวดวยการโทรศัพทและสงอีเมลนั้นอาจจะมองวาเปน 

การอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค แตสวนหนึ่งถือเปนการกาวกายที่มากเกินไป และสราง 

ความรําคาญมากกวา แมวาขอมูลเบอรโทรศัพท หรืออีเมลนั้นผูบริโภคเองจะเปนผูใหไวกับทาง 

รานก็ตาม เพราะผูบริโภคในปจจุบันมีอํานาจในการเลือกรับขาวสารที่สนใจเฉพาะเวลาที่ตนเอง 

พอใจเทานั้น ซึ่งในประเด็นนี้เองตัวเลือกการสง sms. ก็ไมถูกเลือกเลย เพราะขอความถูกสงมา ใน

เวลาที่ไมตองการอยากรู หรือสงมาใหบอยและถี่จนเกินไป ซึ่งสรางความนารําคาญใหแกผูรับ 

ขอความมากกวาจะสรางความนาสนใจ 

  สวนส่ือโฆษณา เชน วิทยุ นิตยสาร โทรทัศน แมจะเปนส่ือขนาดใหญที่กระจายไป 

ทั่วประเทศก็ตาม แตผูบริโภคสินคานี้เปนกลุมเฉพาะที่สนใจรับขาวสารจากทางอินเตอรเน็ตมากกวา 

จากการวิจัยพบวากลุมเปาหมายดังกลาวนี้ใชชีวิตออนไลนมากกวาการดูโทรทัศนและรับส่ือชนิด

อ่ืนดวย อีกทั้งสินคาประเภทน้ียังไมมีงบประมาณในการลงทุนดานการประชาสัมพันธกับส่ือที่มี

ขนาดใหญได ซึ่งหากจะมีก็เปนเพียงการลงขาวกิจกรรม หรือการกลาวถึงเทานั้น ไมไดเปนการ

โฆษณาอยางตรงตัว 

 16. ทานตองการไดรับขาวสารจากทางรานหรือไม  

  ในสวนผูซื้อสินคาทั้งหมด 234 คน ทั้งที่ไดรับขาวสารอยูแลว และไมไดรับขาวสาร 

โปรโมช่ันจากทางรานนั้นมีความตองการรับขาวสาร จํานวน 214 คน (91.45%) แสดงวาใน 

จํานวนผูซื้อสินคาที่ไมไดรับขาวสารโปรโมชั่นจากทางราน จํานวน 157 คน ก็มีผูที่ตองการอยู ซึ่ง

ทางรานเองไมไดสนองตอความตองการนั้นของผูบริโภค ซึ่งเปนชองวางและจุดบอดสําคัญตอการ

ประชาสัมพันธใหเกิดประโยชน และในสวนผูที่ไมตองการรับขาวสารโปรโมช่ัน มีจํานวนเพียง 20 

คน (8.55%) เทานั้น โดยใหเหตุผลวา  

  16.1 ทุกวันนี้ก็ไดรับส่ือมากพอแลว: จากสาเหตุขอนี้ วิเคราะหไดวาเนื่องจากส่ือ

ที่มีมากในปจจุบันไดรุมเราผูบริโภคจนมากเกินไป ผูบริโภคจึงเลือกที่จะไมรับส่ือใด ๆ ที่เขามาหา 

แตถาตองการรับขาวสาร เขาจะหาขอมูลเอง 
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  16.2 สามารถมาซื้อเองไดไมลําบาก: อาจจะคลายกับขอที่ผานมา คือ จะรับ

ขาวสารก็ตอเมื่อมีความตองการรับเอง แตในขอนี้ยังบงบอกอีกวามีความคุนเคยกับสินคา และ

รานคาเปนอยางดีจนไมจําเปนจะตองรับทราบขาวสารตาง ๆ เปนประจํา เพราะสามารถไปที่

รานคานั้นไดเอง 

  16.3 นาน ๆ ซื้อคร้ัง : วิเคราะหไดวาการซื้อสินคาไมไดข้ึนอยูกับโปรโมชั่น แต

เนื่องจากไมไดซื้อเปนประจําจึงไมมีความจําเปนจะตองรับรูขาวสารในชวงเวลาที่ไมสนใจสินคา  

 17. ถาทานตองการไดรับขาวสารจากทางราน ทานตองการรับขาวสารจากชองทางใด 

(ตอบได มากกวา 1 ขอ)  

  17.1 ปายโฆษณาหนาราน 127 คน (58.8%) 

  17.2 เวบไซต/แฟนเพจ  127 คน (58.8%) 

  17.3 มีพนกังานโทร.ไปแจงใหทราบ  1 คน (0.46%) 

  17.4 โบรชัวร/แผนพับ 103 คน (47.69%) 

  17.5 sms. 10 คน (4.63%) 

  17.6 ส่ือโฆษณา เชน วิทย ุนิตยสาร โทรทัศน 24 คน (11.11%) 

  17.7 e-mail 19 คน (8.8%) 

  จากจํานวนผูที่ซื้อสินคา 234 คน แยกเปนผูที่ตองการไดรับขาวสารประชาสัมพันธ 

จากรานคาที่ขายสินคา จํานวน 214 คน ซึ่งใน 214 คนนี้เองตองการไดรับจาก ชองทางปายโฆษณา

หนาราน และเวบไซต/แฟนเพจมากที่สุด คิดเปน 58.8% ซึ่งในสวนของปายโฆษณา หนารานเปน

ชองทางที่ผูที่ไดรับขาวสารโปรโมชั่นเปนประจําไดรับอยูแลว (จากขอ 15) และยังคงเปนชองทางที่

ผูบริโภคตองการในการเขาถึงขาวสารจากทางรานอยู อนึ่ง  ตัวเลือกเวบไซต/ แฟนเพจ นั้นเปน

ชองทางที่ผูบริโภคตองการมากเชนเดียวกับปายโฆษณาหนาราน แตในความเปนจริงแลวมี

ผูบริโภคเพียง 18.18% (จากขอ 15) เทานั้นที่ใชชองทางนี้ในการทําการเขาถึง สินคา เชนเดียวกับ

ความตองการไดรับขาวสารชองทางในอันดับที่รองลงมา คือการแจกโบรชัวร/ แผนพับ คิดเปน 

47.69% ซึ่งผูบริโภคที่ไดรับขาวสารจากชองทางนี้จริงมีเพียง 7.79% เทานั้น ซึ่งสัดสวนที่ตางกัน

ของความตองการ และส่ิงที่ไดรับนี่เองทําใหมีชองวางอยูมาก สําหรับการเขาถึงขอมูลสินคาของ

ผูบริโภค  

  ในกลุมที่คะแนนรองลงมา คือ ชองทางจากส่ือโฆษณา เชน วิทยุ นิตยสาร 

โทรทัศน ซึ่งก็ยังคงเปนส่ือหลักและเขาถึงไดงาย ทุกเพศทุกวัย  
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  และสุดทาย คือ กลุมของชองทางการส่ือสารที่เปนฝายรุกเขาถึงผูบริโภค ไดแก 

การมีพนักงานโทร.ไปแจงใหทราบ, sms. และ e-mail นั้นมีผูบริโภคที่ตองการชองทางการส่ือสารนี้

อยู 0.46%, 4.63% และ 8.8% ตามลําดับ โดยมีสัดสวนความตองการของผูบริโภคที่มากกวาการ

ไดรับขาวสารจริง ซึ่งในสวนของการสงอีเมล และ sms. นั้นยังสามารถทําไดในปริมาณที่เหมาะสม 

หรือเจาะจงสงในวาระโอกาสพิเศษ จะทําใหผูรับมีความสนใจมากกวาการสงขาวบอยหรือถี่เกินไป 

เพราะผูบริโภคจะรูสึกวาถูกรบกวนอยู สวนการมีพนักงานโทร.ไปแจง ใหทราบนั้น ผูบริโภคทั้งที่

ตองการรับขาวสารเอง และเคยไดรับอยูเปนประจําตางลงความเห็นตรงกันวาเปนชองทางที่ชอบ

นอยที่สุด เพราะการโทรศัพทหาผูบริโภคถือเปนการประชิดตัวมากเกินไป ซึ่งอาจจะไมสะดวกคุย

ในเวลานั้น หรือถาหากมีการเสนอขายแบบคะย้ันคะยอดวย ก็จะทําใหผูบริโภครูสึกอัดอัดจนไม

ตองการรับฟงเร่ืองใด ๆ อีกตอไป 

 18. ทานเร่ิมซื้อผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑ

ประเภท Eco Design มานานแคไหน  

  18.1 เพิง่ซื้อคร้ังแรก 41 คน (17.52%) 

  18.2 ประมาณ 1-3 เดือน 60 คน (25.64%) 

  18.3 ประมาณ 3-6 เดือน 47 คน (20.08%) 

  18.4 ประมาณ 6-12 เดือน 54 คน (23.08%) 

  18.5 ประมาณ 1-5 ป 28 คน (11.97%) 

  18.6 นานกวา 5 4 คน (1.73%) 

  ในจํานวน 234 คนที่ซื้อสินคาพบวาสวนมากเปนลูกคาผลิตภัณฑกระดาษจาก

เศษวัสดุทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑประเภท Eco Design มาแลวประมาณ 1-3 เดือน ซึ่ง

มีจํานวนใกลเคียงกับจํานวนผูบริโภคที่ลูกคามาแลวประมาณ 6-12 เดือน และลําดับถัดลงมาคือ 

ประมาณ 3-6 เดือน และเพิ่งซ้ือคร้ังแรก ตามลําดับ โดยการสํารวจในครั้งนี้ไดทําข้ึนในชวงเดือน 

มกราคม-มีนาคม 2556 ดังนั้นในคําตอบของผูที่ซื้อสวนใหญที่ซื้อสินคามาแลวประมาณ 1-3 เดือน 

อาจจะอนุมานไดวาเพิ่งเร่ิมซื้อสินคา ในชวงส้ินปที่ถือเปนชวงของเทศกาลและการเฉลิมฉลองที่จะ

มีคนเที่ยวตามที่ตาง ๆ ในชวงหนาหนาว ซึ่งสอดคลองกับคําตอบที่วานิยมซ้ือสินคาประเภทของ

ฝาก/ของที่ระลึก โดยในสัดสวนที่รองลงมาก็ชี้วาผูซื้อไดเร่ิมซ้ือในชวงตนป 2555 ถึง กลางป (ม.ค.-

มิย 55) เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ถึงแมวาผูบริโภคสวนใหญจะเพิ่งเคยซ้ือสินคาไดไมนานนัก ซึ่งชวง

ปลายปนี้เองจึงเปนชวงเวลาที่ดีตอการนําเสนอสินคาใหมตอผูบริโภคหนาใหม 
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  ลําดับถัดลงมาคือ การที่ผูบริโภคเร่ิมซ้ือสินคามาแลวประมาณ 3-6 เดือน หรือ 

ตรงกับชวงเดือนก.ค.-ก.ย. 2555 ซึ่งมีจํานวนไมนอยที่ซื้อสินคาในชวงที่ไมใชฤดูกาลทองเที่ยว 

(Low season) ซึ่งสนับสนุนผลสํารวจที่ชี้วานอกจากสินคาประเภทของฝาก/ของที่ระลึกแลว สินคา

ที่ ใชในชีวิตประจําวัน และอุปกรณสํานักงานก็เปนที่นิยมเชนกัน ซึ่งมีความตองการซื้อตลอดทั้งป 

โดยไมข้ึนอยูกับเทศกาลใด ๆ สวนผูที่เพิ่งเคยซ้ือสินคาประเภทดังกลาวนี้เปนคร้ังแรก ในชวงทํา 

การสํารวจนี้มีจํานวนคอนขางมากเชนกัน ซึ่งเกิดจากกระแสของการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม และ

มีผูประกอบการในสินคาประเภทนี้ที่เพิ่มมากข้ึน ทําใหผูบริโภคสนใจมากเชนกัน 

  ในสวนของผูบริโภคเร่ิมซ้ือสินคามาแลวประมาณ 1-5 ป และนานกวา 5 ปนั้น มี 

เพียงจํานวนนอย โดยอาจเปนเพราะกระแสสินคาที่เพิ่งมาไดรับความนิยมไมนานนัก แตกลุมนี้ 

เองที่มีความจงรักภักดีตอแบรนด (Brand Loyalty) ซึ่งเปนขอดีในการที่จะสรางผลกําไรในธุรกิจ 

อยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว และสามารถดึงดูดลูกคาใหกลับมาซ้ือซํ้า เปนการรักษาลูกคา  

 19. ใครมีอิทธิพลตอทานในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑประเภท Eco design และ/หรือ

ผลิตภัณฑ กระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  19.1 เพื่อน  142 คน (69.61%) 

  19.2 ญาติพี่นอง/คนใกลชิด 91 คน (44.61%) 

  19.3 บุคคลที่มีชื่อเสียง/ดารา/นักรอง 26 คน (12.75%) 

  19.4 บุคคลในการโฆษณา 29 คน (14.22%) 

  19.5 อ่ืน ๆ ไดแก ตัดสินใจเอง  4 คน (1.96%) 

  ในจํานวนผูที่ซื้อสินคา 234 คนนั้น ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการซ้ือมากที่สุด 

คือ เพื่อน ถึง 69.61% รองลงมาคือ ญาติพี่นอง/คนใกลชิด 44.61% โดยทั้ง 2 กลุมนี้ถือเปนคนที่

อยูใกลชิดกับผูบริโภค มีสวนตอการสนับสนุนและสรางคานิยมตาง ๆ ใหเกิดข้ึน ดังนั้นการ 

ประชาสัมพันธสินคา หรือการทําการตลาดดวยวิธีตาง ๆ ควรจะตองคํานึงถึงบุคคลที่ใกลชิดกับ 

กลุมเปาหมายดวย  

  สวนกลุมตอมาเปนกลุมที่เปนตนแบบหรือคนที่สังคมยอมรับ คือ บุคคลที่มี

ชื่อเสียง /ดารา/นักรองที่ใชสินคาฯนี้อยูแลว มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเพียง 12.75% แตบุคคลใน

การโฆษณา หรือ presentor นั้นกลับมีอิทธิพลมากกวา คือ 14.22% เพราะพรีเซนตเตอรจะมีภาพ 

การใชสินคาอยางตอเนื่องลงในส่ือทําใหเกิดการจดจําไดมาก แตในหมูดาราหรือคนมีชื่อเสียงนั้น 

จะใชสินคาในบางโอกาส หรือใชตลอดก็จริงแตไมไดถูกจับมามองหรือเปนขาวสินคา จึงไมถูกตอก
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ย้ําใหบอยจนจดจําได นอกจากวาบุคคลที่มีชื่เสียงผูนั้นจะมีสไตลของตัวเองที่ชัดเจนวาเปนคนที่

ชอบ และใชสินคาประเภทนี้ ซึ่งมีไมกี่คน 

  สุดทาย คือกลุมที่เลือกคําตอบวา อ่ืน ๆ โดยใสคําอธิบายวาตัดสินใจเองเพียง 4 

คน หรือคิดเปน 1.96% ซึ่งมีจํานวนนอยมาก ซึ่งทําใหสรุปไดวาคนสวนมากที่ซื้อสินคาไดรับ

อิทธิพล จากคนรอบขางโดยเฉพาะเพื่อน  

 20. ทานมักจะซื้อผลิตภัณฑกระดาษจากเศษ  ัสดุทางการเกษตร และ/หรือผลิตภัณฑ

ประเภท Eco Design ในชวงเวลาใด 

  20.1 ซือ้เร่ือย ๆ ตลอดทั้งป 147 คน (62.82%) 

  20.2 การออกรานในงาน ไดแก งานเกษตรแฟร  18 คน (7.69%) 

   งานซะปะของดี ถนนคนเดิน 

  20.3 ชวงเทศกาลไทย ไดแก สงกรานต และวันหยุด 23 คน (9.83%) 

   ที่ไดไปเที่ยวตางจังหวัด 

  20.4 ชวงเทศกาลตางประเทศ ไดแก เทศกาลคริสมาสต 20 คน (8.55%) 

   ปใหมสากล   

  20.5 อ่ืน ๆ ไดแก เมือ่ตองนําไปทํางานประดิษฐ 26 คน (11.11%) 

   ซื้อเปนของขวัญ ซื้อทุกคร้ังที่ พบเห็น (ไมแนนอน) 

  ผูบริโภคจํานวน 234 คน สวนมากจะซื้อสินคาเร่ือย ๆ ตลอดทั้งป ซึ่งมีถึง 62.82% 

พองกับการสํารวจในหลาย ๆ ที่ผานมาแลว ที่สํารวจถึงการเร่ิมซ้ือสินคาในชวงใด ก็จะเห็นวามี 

สัดสวนการซื้อที่ไมตางกันมากในแตละชวงเวลา ประกอบกับมีความนิยมในสินคาประเภทของใช 

ประจําวันและอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานดวย จึงสนับสนุนผลการสํารวจในขอนี้ที่วามีการซื้อ 

อยางตอเนื่องในระหวางปมากที่สุด ขณะที่ในชวงเวลาเทศกาลทั้งสากล (คริสมาสต ปใหมสากล) 

และเทศกาลของไทยเอง (สงกรานต เขาพรรษา ฯลฯ) ก็ยังมีสัดสวนที่นอยกวามาก คือ 8.55% 

และ 9.83%  

  สวนในตัวเลือกการซื้อสินคาจากการออกรานในงานน้ัน ผูตอบแบบสอบถามได

ระบุวาเปนงานเกษตรแฟร งานซะปะของดีและถนนคนเดิน ซึ่งเปนลักษณะของงานประจําป ถึงแม

จะเปนงานที่มีกําหนดการแนนอน แตก็ไมไดขายทุกวัน ไมไดต้ังรานรานเปนหลักแหลงถาวร ดังนั้น

การที่ผูบริโภคไปซ้ือจึงเปนความต้ังใจที่จะไปซื้อสินคาโดยเฉพาะ ถือเปนกลุมลูกคาที่รูจักสินคาอยู

พอสมควร และช่ืนชอบมาอยางตอเนื่อง 



 145 

  อ่ืน ๆ ที่ผูกรอกแบบสอบถามตอบมานั้น คือ เม่ือตองนําไปทํางานประดิษฐ ซื้อ

เปนของขวัญ ซื้อทุกคร้ังที่พบเห็น (ไมแนนอน) เปนการซ้ือเพราะความจําเปนและซ้ือในโอกาสที่ 

พิเศษ หรือบังเอิญเห็นแลวจึงซ้ือ มีความไมแนนอนในชวงเวลา แตมีสัดสวนที่สูงกวาตัวเลือกที่ 

ระบุชวงเวลาชัดเจน คือ 11.11% ซึ่งผูบริโภคกลุมนี้ถาไดรับการประชาสัมพันธ หรือโปรโมช่ัน 

ในชวงเวลาที่เขาตองการก็มีโอกาสที่จะซื้อสินคาไดสอดคลองกับตัวเลือกแรกที่มีการซื้อทั้งป ไม 

เจาะจงชวงเวลา 

  ดังนั้น ผูผลิตเองจะตองพัฒนาสินคาอยูเสมอ อยาหวังเพียงชวงเวลาการทองเที่ยว 

ปลายปเทานั้น เพราะจากสถิตินี้พบแลววาผูบริโภคสินคาไมไดเจาะจงชวงเวลาที่ซื้อสินคา ทั้งนี้ 

เมื่อมีโอกาสพิเศษ หรือเจอสินคาฯ ที่ถูกใจก็พรอมที่จะซื้อทันที  

 21. ทานจะแนะนําผูอ่ืนมาซ้ือผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรและ/

หรือผลิตภัณฑ ประเภท Eco Design นี้หรือไม  

  21.1 แนนอน 66 คน (28.33%) 

  21.2 อาจจะแนะนาํ 123 คน (52.79%) 

  21.3 ไมแนใจ 43 คน (18.45%) 

  21.4 คงจะไม 1 คน (0.43%) 

  21.5 ไมแนะนาํ 1 คน (0.43%) 

  สําหรับผูที่ซื้อสินคาใชอยูแลวจํานวน 234 คน ถาหากจะใหแนะนําผูอ่ืนใหมาซ้ือ

ใช จะมี 52.79% ที่ตอบวาอาจจะแนะนํา และ 28.33% ที่ตอบวาแนะนําแนนอน ซึ่งวิเคราะหไดวา 

ผูที่เคยซ้ือสินคามีทัศนคติที่ดีตอสินคา มีโอกาสสูงที่จะชักชวนใหผูอ่ืนหันมาใชสินคาบาง และอีก 

18.45% ที่ยังไมแนใจ ซึ่งเปนสถานะกลาง ๆ ที่ยังสามารถเปลี่ยนใจได สวนตัวเลือกที่ตอบชัดเจน 

วาคงจะไม และไมแนะนํานั้นมีเพียง 0.43% เทากัน 

  จะเห็นไดวาผูที่ซื้อสินคาไปแลวสวนมากมีทัศนคติที่ดีตอสินคา สามารถบอกตอ

และชักชวนผูอ่ืนใหมาสนใจสินคาได ซึ่งมีบางสวนที่ยังลังเล และไมแนใจ ดังนั้นผูผลิต ผูประกอบการ 

และเจาของรานคาที่ขายสินคาจะตองรักษาทัศนคติที่ดีนี้ไวตลอดไป และเพิ่มความมั่นใจใหกับ 

ผูบริโภคใหมากยิ่งข้ึน 
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 ตอนท่ี 2 กลยุทธการสรางแบรนด และออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารทางการ 
ตลาด มีผลตอการสรางทัศนคติที่ดี และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 
 แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจ และความตองการใน 

การรับส่ือของผลิตภัณฑประเภท Eco design ของผูตอบแบบสอบถามทั้ง 400 คน 

 22. ทานรูจักผลิตภัณฑประเภท Eco design หรือไม  

  22.1 รูจักดี 31 คน (7.75%) 

  22.2 รูจัก / เคยไดยินบาง 145 คน (36.25%) 

  22.3 ไมแนใจ 184 คน (46%) 

  22.4 เคยไดยินแตไมคอยสนใจ 22 คน (5.5%) 

  22.5 ไมรูจักเลย 21 คน (5.25%) 

  จากผูตอบแบบสอบถาม 400 คน สวนมากไมแนใจวารูจักผลิตภัณฑประเภท 

Eco design มีจํานวน 46% รองลงมา คือ รูจัก/เคยไดยินบาง 36.25% ซึ่งเมื่อนําจํานวนของผูที่ 

ตอบวารูจัก และรูจักดีมารวมกันก็ใหคา 44% ซึ่งใกลเคียงกับคําตอบที่วาไมแนใจ ซึ่งถือวา 

มากกวาจํานวนคนที่ตอบวาเคยไดยินแตไมสนใจ และไมรูจักเลยอยูมาก ดังนั้นจะเห็นไดวาคําวา 

ผลิตภัณฑประเภท Eco design ไมใชเร่ืองใหม หรือไมเคยไดยินมากอน หากแตยังขาดการ 

ประชาสัมพันธที่ดีและสินคาบางประเภทก็ไมไดระบุชัดเจนวาตนเองเปนสินคาประเภทนี้เชนกนั ซึง่

เปนขอแตกตางที่ไดเปรียบสําหรับการประชาสัมพันธ  

 23. เมื่อกลาวถึงผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรทานจะคิดถึงขอใด

มากที่สุด 

  เม่ือกลาวถึงกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรแลว แนนอนวาสวนมากคนจะ

นึก ถึง “กระดาษสา” เพราะเปนที่รูจักและไดรับความนิยมมานาน ซึ่งจากแบบสํารวจนี้ก็เชนกัน มี 

จํานวน 58.25% สวนกระดาษจากเศษวัสดุธรรมชาติในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก กระดาษฟางขาว, 

กระดาษ เศษหญา และกระดาษเปลือกขาวโพดนั้น อยูในอันดับที่ 2, 3 และ 5 ตามลําดับ มีสัดสวน

ที่ตาง จากอันดับหนึ่งคอนขางมาก แตเมื่อนําจํานวนผูที่รูจักมารวมกัน ได 35% ก็ได สัดสวนที่มาก

พอที่จะเชื่อมโยงสารเพื่อการประชาสัมพันธใหเขาถึงไดทั้ง 3 กลุมโดยจะตองทําใหทราบวาเปน

กลุมของเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการทางการเกษตรเหมือนกัน เพื่องายตอการจดจําของคนทัง้ 

3 กลุมและสรางความเขาใจเกี่ยวกับที่มาของแบรนดอีกดวย 

 24. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

(เลือกตอบ ได 3 ขอ) 
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  24.1 เปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม  223 คะแนน (55.75%) 

  24.2 เปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัย 29 คะแนน (7.25%) 

  24.3 เปนผลิตภัณฑใหมทีน่าทดลองใช 103 คะแนน (25.75%) 

  24.4 เปนการชวยซือ้สินคากลุมแมบาน 68 คะแนน (17%) 

  24.5 เปนการผลิตแบบ handmade 76 คะแนน (19%) 

  24.6 ไดนําทรัพยากรกลับมาใชซ้ําอีก 126 คะแนน (31.5%) 

  24.7 เปนผลิตภัณฑเฉพาะกลุม 59 คะแนน (14.75%) 

  24.8 การแปรรูปขยะดวยความคิดสรางสรรค 76 คะแนน (19%) 

  24.9 เปนผลิตภัณฑชุมชน / OTOP 92 คะแนน (23%) 

  24.10 เปนของราคาไมแพง 45 คะแนน (11.25%) 

  24.11 เปนผลิตภัณฑทาํมาจากธรรมชาติ 193 คะแนน (48.25%) 

  24.12 เปนวัสดุที่แปลก 45 คะแนน (11.25%) 

  24.13 เปนผลิตภัณฑที่ชวยเพิ่มมลูคาใหกับ 23 คะแนน (5.75%) 

   วัตถุดิบที่มีในประเทศ 

  24.14 เปนงานออกแบบที่นาสนใจ 41 คะแนน (10.25%) 

  24.15 อ่ืน ๆ ไดแก หาไดงาย 1 คะแนน (0.25%) 

  ความคิดเห็นของคน 400 คนตอผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

โดยใหเลือกตอบได 3 ขอนั้น เพื่อใหไดทัศนคติที่ตรงใจที่สุด และอาจจะมีความคิดเห็นก้ํากึ่งหรือ 

ลังเล ซึ่งเปนความเห็นที่ควรจะนํามาเปนคะแนนท่ีจะบงบอกระดับทัศนคติไดดี โดยแบงกลุมของ 

ทัศนคติที่ตองการใหผูบริโภคมีตอสินคาไว 5 กลุม เพื่อใหทราบมโนทัศนโดยรวมวาผูบริโภคที่เปน

กลุมเปาหมายนี้มีทัศนคติเกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร” อยางไรบาง 

ทั้งนี้เปนศึกษาและวิเคราะหเพื่อหาบุคลิกและภาพลักษณของสินคาที่ผูบริโภครูจัก เพื่อจะไดนําไป

ปรับปรุง และพัฒนาตอไป โดยกลุมของทัศนคติดังกลาว มีดังนี้  

  1. กลุมคําตอบที่มีทัศนคติเกี่ยวกับตอส่ิงแวดลอม ไดแกขอ 24.1 เปนการอนุรักษ 

ส่ิงแวดลอม  24.6 ไดนําทรัพยากรกลับมาใชซ้ําอีก และ 24.11 เปนผลิตภัณฑทําจากธรรมชาติ ซึ่ง

ในกลุมนี้มีจํานวนผูที่เลือกมากที่สุด โดยมีสัดสวนรวมกันถึง 45.15% ของการเลือกทั้ง 1,200 คร้ัง 

จาก 400 คน ขอที่เห็นดวยมากที่สุด อันดับหนึ่ง คือ เปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม (55.75%) ถือเปน

ความเขาใจโดยรวมของประชากรที่สํารวจในครั้งนี้ อาจเพราะชื่อของสินคาเองที่บงบอก โดยตรง

แลววา “จากเศษวัสดุทางการเกษตร” ซึ่งการใชเศษวัสดุโดยไมไดใชทรัพยากรใหมนั้น ก็เทากับการ



 148 

รักษาส่ิงแวดลอมอยูแลว ตอกยํ้าดวยที่มาจากการเกษตร ยอมทําใหผูที่ไดยินชื่อ หรือประเภทของ

สินคานี้เขาใจงายในวงกวาง เชนเดียวกันกับขอ 24.6 ไดนําทรัพยากรกลับมาใชซ้ําอีก และ 24.11 

เปนผลิตภัณฑทํามาจากธรรมชาติ ซึ่งไดคะแนนตามมาเปนอันดับ 2 และ 3 ดวย โดยความเขาใจ

วาสินคานั้นทํามาจากธรรมชาติ และยังไดนําทรัพยากรกลับมาใชซ้ําอีก 

   จึงสามารถสรุปไดวามโนทัศนเกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทาง

การเกษตร” นั้น ประชากรที่ทําการศึกษามีความเขาใจวาเปนสินคาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

เพราะเปนการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผานการใชแลวคร้ังหนึ่งมาผลิตเปนสินคาซํ้าอีกคร้ัง แต 

อาจมีขอเสียในเร่ืองความกังวลเกี่ยวกับความคงทน หรือความสวยงามและหลากหลาย เพราะ 

จากความเขาใจวาเปนการนําเศษที่เหลือใชมาผลิตวัสดุที่ใชอาจจะสึกหรอไดเร็ว หรือมีรองรอยที่

ไมเหมือนของใหม ซึง่ก็เปนส่ิงที่ผูผลิตจะตองอธิบายและทําความเขาใจใหแกผูบริโภค 

  2. กลุมคําตอบที่มีทัศนคติเกี่ยวกับความแปลกใหมและมีเอกลักษณที่ไมเหมือน

ใคร ไดแกขอ 24.3 เปนผลิตภัณฑใหมที่นาทดลองใช 24.7 เปนผลิตภัณฑเฉพาะกลุม และ 24.12 

เปนวัสดุที่แปลก มีจํานวนผูที่เลือกในกลุมนี้รวม 17.25% โดยจํานวนนี้เปนผูที่อาจไมคุนเคยกับ 

ชื่อหรือประเภทของสินคาหรือวัสดุของสินคา แตก็พรอมที่จะเปดใจยอมรับและมีทัศนคติที่คิดวา 

เปนสินคาเฉพาะของกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งมีความเปนเอกลักษณ และแตกตางไปจากสินคาใน 

ทองตลาด แตก็อาจมีสวนทําใหผูบริโภคบางคนตัดสินใจทันทีวาตนไมใชคนกลุมที่ชอบสินคา 

ประเภทนี้ ซึ่งก็ถือเปนการจํากัดกลุมการเขาถึงสินคาไดเชนกัน 

  3. กลุมคําตอบที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการชวยเหลือสังคม ไดแกขอ 24.4 เปนการ 

ชวยซื้อสินคากลุมแมบาน 24.9 เปนผลิตภัณฑชุมชน/OTOP และ 24.13 เปนผลิตภัณฑที่ชวยเพิ่ม

มูลคาใหกับวัตถุดิบที่มีในประเทศ มีสัดสวนของผูที่เลือกขอนี้ 15.25% อันเปนทัศคติที่เกิดข้ึนเมื่อ

ไดยินคําวา “ผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร” โดยไมมีการใหชมภาพสินคา 

หรืออธิบายเพิ่มเติมใด ๆ และไมไดมีชื่อของหมูบาน หรือโครงการใด ๆ ทั้งส้ิน แตก็มีความเขาใจวา

ตองเปนสินคาจากชาวบานหรือเปนสินคาที่เกิดจากการที่รัฐบาลสงเสริมโครงการ ซึ่งในสวนที่ดี ก็

จะทําใหผูที่มีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมเพื่อสังคมหรือการอุดหนุนงานหัตถกรรมของชาวบานไดมีสวน

ในการชวยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง แตหากมองถึงภาพของงานหัตถกรรมหรืองานจากชุมชนซ่ึง

ไมไดเปนชุมชนที่มีชื่อเสียงหรือข้ึนชื่อในดานใดดานหน่ึงแลว ก็อาจทําใหรูสึกถึงการออกแบบที่

ความเรียบและไมทันสมัยได 
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  4. กลุมคําตอบที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสรางสรรค ไดแก

ขอ 24.5 เปนการผลิตแบบ handmade 24.8 การแปรรูปขยะดวยความคิดสรางสรรค และ 24.14 

เปนงานออกแบบที่นาสนใจ มีสัดสวนของผูที่เลือกคําตอบในกลุมนี้ 16% เปนกลุมที่ถือวามี 

สัดสวนที่นอยเกินไปจากที่คาดการณไว เพราะสินคาควรมีจุดเดนที่การออกแบบที่สรางสรรคและ

สวยงามควบคูไปกับแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมดวย ซึ่งความสรางสรรคในชิ้นงานและ

ความงามจากการออกแบบนี้จะเปนความยั่งยืนของสินคาเองและเปนสไตลงานที่ควรจะตองทําให

มีเอกลักษณ ซึ่งจะตองมีการเรียนรูและพัฒนางานอยางตอเนื่อง ดูงานจากตางประเทศ เพื่อศึกษา

กระแสหรือความนิยมในปจจุบันหรือในอนาคต เพื่อประยุกตงานของตนเองใหทันสมัย และสราง

ความสนใจใหผูบริโภคทั้งหนาเดิม และรายใหมตลอดเวลา 

  5. กลุมคําตอบที่มีทัศนคติอ่ืน ๆ ไดแกขอ 24.2 เปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัย 

24.10 เปนของราคาไมแพง 24.15 อ่ืน ๆ ไดแก หาซื้อไดงาย เปนทัศนคติอ่ืน ๆ ที่เปดกวางใหเลือก

และตอบในขอที่ตางจากกลุมอ่ืน ๆ และไมเกี่ยวของกับขออ่ืนเลย โดยจะเห็นวามีผูที่เลือกคําตอบ

กลุมนี้ดวย เปนสัดสวนที่นอยที่สุดแตก็ตองใสใจทัศนคติเหลานี้ ทั้งความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่

ตองไมทําลายสุขภาพผูที่เกี่ยวของต้ังแตกระบวนการผลิตจนถึงมือผูบริโภค ซึ่งเปนการสงเสริม

ทัศนคติที่ดีที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูบริโภค และแรงงานที่ผลิตเองสงผลดีตอภาพลักษณ

ของแบรนดได  

  การต้ังราคาไมแพงมากหรือต้ังราคาที่สมเหตุสมผล เปนปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริม 

ความเปนธรรมใหทั้ง 2 ฝาย โดยผูผลิตไดเงินจากความคิดสรางสรรคและน้ําพักน้ําแรง สวนผู 

บริโภคไดสินคาที่ตองการในราคาที่เหมาะสําหรับความสวยงาม การใชประโยชนและความพอใจ 

ถือเปนการสรางทัศนคติที่ดีในเร่ืองความซื่อสัตยและจริงใจตอลูกคาทางออมใหแบรนด  

  และสุดทาย คือ หาไดงาย เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคในการซื้อ 

สินคา ทั้งจากการที่มาหาที่รานหรือจะเปนชองทางตาง ๆ ทั้งโทรศัพท อีเมล เวปไซตหรือเฟซบุค 

แฟนเพจ ซึ่งประชากรในปจจุบันมีแนวโนมที่การใชสมารทโฟนและอินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล

และหารานคามากข้ึน เพื่อเปนขอมูลกอนการไปซื้อหรือแมกระทั่งส่ังซ้ือสินคาออนไลน ดวยก็ตาม 

ดังนั้นหากรานคาใดที่อํานวยความสะดวกในการตามหาสินคาไดงายกวาก็มีโอกาส ประชาสัมพันธ

ไดมากกวา มองเห็นสินคาไดเร็วกวาและขายไดมากกวาดวยเชนกัน ซึ่งสงผลตอการมองแบรนดใน

ดานความทันสมัยและเขาถึงผูบริโภค   
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  ดังนั้นสรุปวาจากคําวา “ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร” นั้น คน 

สวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนมโนทัศนที่คนทั่วไปเขาใจสามารถส่ือสารได 

งายในวงกวาง และเมื่อนํามาวิเคราะหแลวพบวายังเปนภาพลักษณที่ดีตอสินคาเปนการชวย 

สงเสริมแบรนดไดงายในวงกวางเพราะไมตองพูดซ้ําเกี่ยวกับแนวคิดของแบรนดบอย ๆ ตางจาก 

กลุมทัศนคติอ่ืน ๆ ที่มีจํานวนผูที่เลือกแสดงความคิดเห็นไมมากนัก แตก็ตองคํานึงถึงใหมากดวย 

เชนกัน เชน กลุมของคําตอบที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสรางสรรค ซึ่งความ 

สวยงามของสินคานับวาเปนหัวใจหลักของการสรางงานออกแบบ ทําใหผูบริโภคกลับมาซ้ืออยาง

ตอเนื่อง และซื้อดวยความหลงใหลของตนเองที่มีตอสินคาซึ่งเปนแรงขับดันภายในของตนเองที่

มากกวาความตองการรักษาส่ิงแวดลอมที่เปนนามธรรม 

 25 ทานคิดวาโลโกแบบใดที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทาง

การเกษตร (เลือกตอบได 3 ขอ) 

  แบบ  A   68 คะแนน (17%)  

 

  แบบ B   67 คะแนน (16.75%) 

 

  แบบ C   53 คะแนน (13.25%)  

 

  แบบ D   63 คะแนน (15.75%) 

 

  แบบ E   78 คะแนน (19.5%) 

  

  แบบ F   61 คะแนน (15.25%) 

 



 151 

  แบบ G   39 คะแนน (9.75%) 

  

  แบบ H   58 คะแนน (14.5%) 

 

  แบบ I   92 คะแนน (23%) 

 

  แบบ J   87 คะแนน (21.75%) 

 

  แบบ K   46 คะแนน (11.5%) 

  

  แบบ L   42 คะแนน (10.5%) 

 

  แบบ M   44 คะแนน (11%) 

 

  แบบ N   33 คะแนน (8.25%) 

 

  แบบ O   29 คะแนน (7.25%) 

  

  แบบ P   28 คะแนน (7%) 
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  แบบ Q   77 คะแนน (19.25%) 

 

  แบบ R   24 คะแนน (6%) 

 

  แบบ S   35 คะแนน (8.75%) 

  

  แบบ T   33 คะแนน (8.25%) 

 

  แบบ U   17 คะแนน (4.25%)  

  แบบ V   71 คะแนน (17.75%) 

  

  แบบ W   30 คะแนน (7.5%) 

  

  แบบ X   25 คะแนน (6.25%) 

 

  แบบ Y   30 คะแนน (7.5%) 

  

  โลโกเปนส่ิงหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคสามารถจดจําแบรนดไดอยางเปนรูปธรรม โดย

เมื่อ เห็นโลโกนี้เมื่อใด ยอมหมายถึงแบรนดนั้น ๆ ซึ่งโลโกทั้ง 25 แบบที่นํามาใหเลือกนี้นั้นแบงเปน 

5 ประเภทของโลโก ซึ่งแตละโลโกที่เลือกมานั้นสามารถเชื่อมโยงกับคําวา “ผลิตภัณฑกระดาษจาก 
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เศษวัสดุทางการเกษตร” ทั้งส้ิน เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพในใจไดงายข้ึนเมื่อจะตองนํามาเปน 

ตัวแทนของแบรนดสินคา โลโกทั้ง 5 ประเภทดังกลาวนั้น คือ  

  25.1  WordMark Logo - เปนโลโกที่มีแตตัวอักษรเทานั้นซึ่งมักจะมีการ

ประดิษฐตัว อักษรเฉพาะข้ึนมาสําหรับช่ือแบรนดหรือสินคานั้น ๆ เปนพิเศษ เนนใหอานชื่อแบรนด

ไดงายแตโดดเดน ซึ่งไดแกตัวเลือกในขอ A, D, H, M และ W โดยเรียงตามลําดับคะแนนตามภาพ

ดังนี้  

 

 
A D H W M 

 

ภาพที่ 72 โลโกผลิตภัณฑที่ถูกเลือก 

 

   จากโลโกตัวอยางนี้ขอที่ไดคะแนนสูงสุด คือ ตัวเลือกในขอ A เปนการ

ประดิษฐ อักษรข้ึนมาใหม ออกแบบเปนการพับของกระดาษที่ประณีตใหเปนตัวอักษรมีความ

ชัดเจนของ คําอาน และสามารถเขาใจไดงาย สวนอันดับ 2, 3 และ 4 เปนการเลือกเลนกับตัวอักษร

เพียงบางตัว โดยนําจุดเดนของสินคา หรือความหมาย หรือลักษณะที่เกี่ยวของมาใช เชน 

NATURAL CARE มี ความหมายวาการดูแลจากธรรมชาติ จึงออกแบบตัวอักษรคําวา NATURAL 

ให เหมือนกับใบไม ที่รวงหลนมา หรือคําวา Cliperia ที่มีเสียงแรกพองกับคําวา Clip ที่แปลวา 

คลิปหนีบกระดาษ จึงนําตัว C ที่เปนตัวแรกมาออกแบบเปนรูปคลิปหนีบกระดาษ ทําใหงายตอ 

การจดจําเปนอยางมาก และในขอที่ไดคะแนนตํ่าที่สุดในกลุมนี้ คือ ตัวเลือก M เนื่องจากตัวอักษร

ที่ออกแบบมานั้นเปน ลักษณะของริบบ้ินที่พันตอกันเปนตัวเขียน ซึ่งทําใหอานยาก อีกทั้งยังมี

ความยาวมากอีกดวย  

   สรุปคะแนนของโลโกประเภท Word Mark Logo แตละแบบนั้นไดคะแนน

คอนขาง ใกลเคียงกัน โดยมีคะแนนรวมของกลุมอยูที่ 65.75% มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.15% ซึ่ง

เปนคะแนนที่มากที่สุดใน 5 ประเภทนี้ ถึงแมวาคะแนนของขอที่ไดรับเลือกมากที่สุดจะไมติด 1 ใน 

5 ของขอที่ไดรับเลือกมากที่สุด 25 ขอ 
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  25.2 Letterform Logo - เปนโลโกที่ใชเพียงตัวอักษรยอของแบรนด เพียงตัว

เดียว หรือมากกวานั้น ซึ่งจะใชเปนสัญลักษณของแบรนดหรือสินคาไดอยางชัดเจน ซึ่งไดแก

ตัวเลือก ในขอ B, J, K, P และ X โดยเรียงตามลําดับคะแนนตามภาพดังนี้ 

 

 
J B K P X 

 

ภาพที่ 73 อักษรยอของแบรนดที่ถูกเลือก 

 

   คะแนนของโลโกแตละแบบนั้นไดคะแนนคอนขางตางกันมาก โดยโลโกที่

ไดคะแนนมากที่สุดในกลุมยังไดคะแนนมากเปนลําดับที่ 2 ของโลโกทั้งหมด 25 แบบอีกดวย แต

ถึงแมจะมีโลโกที่ไดคะแนนมากในกลุม แตก็มีโลโกที่ไดคะแนนนอยดวย จึงทําใหคะแนนรวมของ

กลุมอยู ที่ 63.25% และมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.65% ในกลุมนี้เองจะเห็นวาโลโกที่ไดคะแนน

มากนั้น จะเห็นตัวอักษรไดชัดเจน มีความมั่นคงและเปนเอกลักษณแตกตางจากตัวอักษรแบบ

เดียวกัน โดยออกแบบใหมีบุคลิกของสินคาเขาไปดวยการออกแบบโลโกประเภท Letterform 

Logo นั้น เปนการลดทอนตัวอักษรเพื่อใหผูบริโภคจดจําไดงาย ซึ่งหากพิจารณาในขอที่ไดคะแนน

นอยในอันดับที่ 4 และ 5 นั้น จะเห็นวาตัวอักษรเองไมมีความชัดเจน และไมมั่นคง อีกทั้งเมื่อนําช่ือ

เต็ม ของแบรนดดานลางออกแลว โลโกก็ไมโดดเดน และไมสงเสริมภาพลักษณใหกับแบรนด  

  25.3 Lconic/Symbolic Logo หรือ Pictorial marks - เปนโลโกที่ใชภาพหรือ 

สัญลักษณมาแทนแบรนดหรือสินคา โดยอาจมีชื่ออยูกับรูปหรือไมก็ได ซึ่งไดแกตัวเลือกในขอ E, 

N, O, Q และ S โดยเรียงตามลําดับคะแนนตามภาพดังนี้ 

 

 
E Q S N O 

 

ภาพที่ 74 โลโกที่ใชภาพหรือสัญลักษณมาแทนแบรนดหรือสินคา 
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   คะแนนรวมของกลุมนี้ได 63% มีคะแนนเฉลี่ยของโลโกแตละแบบเทากับ 

12.6% โดยมี 2 อันดับแรกในกลุมที่ไดคะแนนที่สูงเปนอันดับที่ 3 และ 5 ของจํานวนโลโกทั้ง 25 

แบบ ซึ่งหางจากคะแนนของ 3 อันดับที่รองลงมาคอนขางมาก  

   โดย 2 อันดับแรกที่ไดคะแนนนํามีคะแนนตางกันเพียง 0.25% เทานั้น ถือ

วา ตางกันเล็กนอย โดยลักษณะโลโกจะเปนภาพที่เรียบงาย ตีความงายวาเปนโลโกที่เกี่ยวของกับ 

กระดาษและธรรมชาติแนนอน ดวยภาพของกระดาษที่ถูกพับมุมที่เหมือนกัน ตางกันตรงที่ในตัว 

เลือก Q จะพลิกกลับมาเปนใบไมอยูดานหลัง    

   สวนตัวเลือกที่ไดคะแนนนอยนั้น ภาพที่ใชจะเปนภาพที่ดูแลวตองตีความ

หรือดูแลว เขาใจไดยาก อาทิ ตัวเลือก O ที่เปนลายเสนของซองจดหมายที่คนทั่วไปดูแลวอาจจะ

ไมรูได โดยทันที หรือลายเสนที่เปนขวดเก็บจดหมายขางในก็เชนกัน ที่ตองดูนาน ๆ เพื่อใหเขาใจวา

เปน จดหมาย หรือขอความที่อยูภายในขวด และสุดทายโลโก paperbridge หรือที่แปลวา สะพาน 

กระดาษ ซึ่งหากขอนี้นําไปถามคนตางชาติก็อาจจะไดคะแนนมากกวานี้ เพราะภาพที่ใชนี้เปน 

รูปแบบของสะพานที่ใชในตางประเทศ ซึ่งไมบอยนักที่จะพบเจอสะพานลักษณะนี้ในประเทศไทย 

ดังนั้นเม่ือดูภาพนี้แลวจึงอาจทําใหการสื่อความหมายไปไมถึงตามที่ต้ังใจไว 

   ดังนั้นการเลือกภาพที่ใชในโลโก ตองเปนภาพที่ส่ือความหมายไดชัดเจน 

เขาใจงาย ไมซับซอน อีกทั้งยังตองเปนภาพที่กลุมเปาหมายและผูบริโภคเคยเห็น หรือคุนเคย หรือ

เปนภาพที่เปนสากล เชน ภาพกากบาท คือ การรักษาพยาบาล, นก หรือปากกา คือ สัญลักษณ 

ของส่ือมวลชนที่มีเสรีภาพ เปนตน 

  25.4 Abstract marks - เปนโลโกที่ถูกลดทอนรูปราง รูปทรงและรายละเอียด

ตาง ๆ เพื่อใหเหลือเพียงคอนเซ็ปตของแบรนด ที่จะปราฏในสี เสน น้ําหนัก เปนตน ซึ่งไดแก

ตัวเลือก ในขอ I, L, T, U และ Y โดยเรียงตามลําดับคะแนนไดดังนี้ 

 

 
I L T Y U 

 

ภาพที่ 75 โลโกที่ถูกลดทอนรูปราง รูปทรงและรายละเอียดตาง ๆ 
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   ในกลุมนี้โลโกที่ไดคะแนนสูงที่สุด คือ ตัวเลือก I ซึ่งไดคะแนน 23% ซึ่งถือ

วาได คะแนนมากที่สุดในตัวเลือกทั้ง 25 แบบของจํานวนการเลือก 1,200 คะแนนในจํานวน

ประชากร 400 คนดวย 

   โลโกนี้ เปนเพียงภาพกระดาษที่พับมุมแลวมีเหมือนวงแหวนลอยอยู

ดานบนคลาย วงแหวนของเทวดาลอยเหนือกระดาษ วาดดวยลายเสนสีชอลกที่ดูเรียบงาย ทําดวย

มือ และมีความใสซื่อ ซึ่งอาจตีความจากภาพไดวาเปนกระดาษที่บริสุทธิ์ ไมถูกสังเคราะหหรือ

ดัดแปลงแตอยางใด เปนธรรมชาติในตัวเองและไมเสแสรง จากการตีความดังกลาวนี้สามารถ

นิยามไดวา เปนส่ิงที่ดี มีคุณคา และพิเศษ ซึ่งเปนกลุมประชาการที่ทําการศึกษาสวนใหญคิดวา

เหมาะสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร เปนการตีความในดานดีและเปน

ทัศนคติที่ตองรักษาไวใหตลอด ซึ่งมีแนวคิดคลายกับโลโกแบบที่ 2 ที่ไดรับคะแนนรองลงมา คือ

ภาพกระดาษจริงที่มีรอยยับ ใหความรูสึกที่ตรงไปตรงมา มีการสื่อสารที่ชัดเจน เปนความตองการ 

ของทุกคนโดยพื้นฐานอยูแลวที่ตองการการส่ือสารที่จริงใจเปนธรรมชาติ และไมเสแสรง 

   ในอันดับที่รองลงไปนั้นก็เปนภาพวาดที่มีลักษณะอิสระ และคล่ีคลายจาก

ภาพจริง ซึ่งการตีความสําหรับ Abstract marks นั้น อาจจะทําใหเปนที่เขาใจเกี่ยวกับแบรนดเอง 

หรือจดจําแบรนดไดยากในแบรนดที่เพิ่งเกิด หรือยังไมเปนที่รูจักมากนัก เพราะเปนภาพที่เกิดจาก 

การสรางและออกแบบใหมโดยคลี่คลาย หรือตัดทอนภาพจากเดิม ซึ่งกอนที่จะมาเปนโลโกที่ถูก 

ตัดทอนมาแลวนั้น โลโกของแบรนดเหลานี้มีประวัติอันยาวนาน มีแกนแท วัฒนธรรมความเชื่อ 

จุดมุงหมาย บุคลิก จุดยืนและอ่ืน ๆ ที่แบรนดเติบโตเร่ือยมาซึ่งเมื่อมีการตัดทอนโลโกจากเดิมก็ยัง

สามารถส่ือสารกับผูบริโภคใหจดจําและนึกถึงที่มาของแบรนดนั้น ๆ ได  

   ดังนั้น ตัวเลือกที่ไมมีรูปรางเดิม ไมมีเร่ืองราวใหทราบมากอนอยางตัวเลือก 

U นั้น ยอมไมอาจทําใหผูตอบแบบสอบถามเช่ือมโยงกับสินคาที่กําหนดได จึงไดคะแนนนอยที่สุด 

และ ถึงแมวาตัวเลือกที่ไดคะแนนเยอะที่สุดจะอยูในกลุมของโลโกประเภท Abstract marks นี้ แต

เปน เพียงขอเดียวเทานั้นที่ไดคะแนนสูง เมื่อดูคะแนนรวมของกลุมอยูที่ 53.5% และมีคะแนนเฉลีย่ 

เทากับ 10.7% เทานั้น ซึ่งนอยที่สุดใน 5 ประเภทเลยทีเดียว  

  25.5 Emblem - เปนโลโกที่รวมเอาสัญลักษณ ตัวอักษร สี เสน และองคประกอบ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแบรนดมารวมกันอยางมีเอกภาพ โดยที่แยกจากกันไมได ซึ่งไดแกตัวเลือกในขอ 

C, F, G, R และ V โดยเรียงตามลําดับคะแนนไดดังนี้ 
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ภาพที่ 76 สัญลักษณ ตัวอักษร สี เสน และองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแบรนดมารวมกัน 

 

   โลโกที่ไดคะแนนสูงสุดในกลุมนี้ คือ ตัวเลือก V ซึ่งใชวงกลมเปนรูปทรง

หลักในงาน ออกแบบโดยใชสีเหลืองและดําเทานั้น มีภาพลายเสนหนึ่งภาพ และตัวอักษรดานลาง

เพียงเทานี้ ก็เกิดความเปนเอกภาพในงานโลโกชิ้นนี้ ซึ่งเรียบงาย และมีคูสีที่สะดุดตา เชนเดียวกับ

ตัวเลือก F มี่ไดคะแนนตามมา ก็ใชวงกลมคลุมงานออกแบบเชนกัน แตใชภาพและสีที่มากกวา มี

ความอิสระและสดใสมากกวา การใชตัวอักษรแบบตัวเขียนก็ชวยสรางอารมณที่ผอนคลายและล่ืน

ไหล แมจะอยูภายในกรอบที่มีสีดําก็ตาม โดยเพิ่มจุดสังเกตการวางทิศทางของโลโกดวยกราฟฟค 

สีแดงที่มีรูปลูกศรชี้ข้ึนสีดํา โลโกแบบนี้อาจตีความไดยากเมื่อมองลงไปในรายละเอียดของภาพ แต

เมื่อมองโดยรวมแลวก็มีความเปนเอกภาพจากองคประกอบมากมายเหลานี้ 

   การคุมโทนสีก็เปนอีกวิธีหนึ่งเชนกัน ในการสรางความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันของงานออกแบบโลโก ตัวอยางในอันดับที่ 3 ตัวเลือก C ที่ใชสีน้ําตาลและสีครีมในภาพ 

โดยมีการวางจังหวะระหวางภาพและตัวอักษรในสัดสวนที่เปนสมมาตร ภายในรูปสีเหล่ียมมุมมน 

ซึ่งก็เปน การออกแบบที่ลงตัวเชนกัน  

   สวนตัวเลือกที่ไดคะแนนนอยในกลุมนี้นั้น เกิดจากความไมเปนเอกภาพ

ของโลโกที่ไมอาจทําใหรูสึกเช่ือวาเปนโลโกที่สมบูรณได เพราะองคประกอบการจัดวางยังขาด ๆ 

เกิน ๆ อยู 

   จากการสํารวจกลุมประชากร 400 คน โดยสามารถเลือกตอบไดคนละ 3 

ขอ เกี่ยวกับโลโกแบบใดที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนั้น 

หากเปนโลโกประเภท WordMark Logo หรือโลโกที่ใชชื่อแบรนดเทานั้นในการออกแบบกับ

ตัวอักษรจะมีคนที่เขาใจโลโก และคิดวาเหมาะสมมากที่สุด แตตองออกแบบโดยคํานึงถึงการอาน

ใหเขาใจ ชัดเจน อานงาย ไมยาวจนเกินไป ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือสับสน ซึ่งถาหาก

สามารถส่ือ ถึงแบรนดหรือสินคานั้น ๆ ดวยก็จะสงเสริมโลโกยิ่งข้ึน เหมาะสําหรับกิจการที่เร่ิมตน

ใหมหรือการสรางแบรนดในระยะแรกที่ยังไมเปนที่จดจํา 
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   รองลงมา คือ Letterform Logo ซึ่งเปนการออกแบบโดยใชอักษรยอ หรือ

ตัวอักษรเพียงไมกี่ตัวเพื่อใหงายตอการจดจํา ซึ่งหลักการก็คลายกับ WordMark Logo คือ ตองให

ชัดเจน ส่ือถึงแบรนดได แตโลโกประเภทนี้สามารถออกแบบไดหลากหลายกวา เพราะมีความ

คลองตัวสูง ไมยึดติดกับจํานวนอักษรที่มาก และพลิกแพลงในการนําไปใชในส่ือไดมากกวา  

   อันดับตอมา คือ โลโกประเภท Lconic/Symbolic Logo หรือ Pictorial 

marks เปนการใชภาพเขามาชวยอธิบาย หรือขยายความแบรนดใหชัดเจนยิ่งข้ึน อีกทั้งยังสามารถ

บงบอก บุคลิกของแบรนดไดผานภาพประกอบ หรือส่ิงที่นํามาเปนตัวแทนของแบรนดในโลโก  

   โลโกประเภท Emblem เปนการจัดองคประกอบของเสน สี น้ําหนัก รูปราง 

รูปทรง ตัวอักษร และอื่น ๆ ใหมาอยูในงานชิ้นเดียวอยางมีเอกภาพ ซึ่งพบวารูปวงกลมจะชวย

สงเสริม ความมีเอกภาพมากย่ิงข้ึน และการใชสีในงานก็สามารถชวยใหภาพรวมดูเปนงานที่

สมบูรณแบบ 

   สวน Abstract marks นั้น แมจะมีโลโกที่มีจํานวนคะแนนที่ไดมากที่สุดก็

ตาม แตมีคะแนนรวมที่ถูกเลือกนอยที่สุดดวยเพราะโลโกเปนภาพที่คล่ีคลายหรือตัดทอนไปจาก

ภาพจริง อาจทําใหเปนที่เขาใจหรือจดจําแบรนดไดยากในแบรนดที่เพิ่งเกิด หรือยังไมเปนที่รูจัก

มากนัก เพราะเปนภาพที่เกิดลดทอนหรือคล่ีคลายแนวคิดออกมาเปนรูปรางรูปทรงอิสระแลว ตาง

จากโลโกประเภทอ่ืนที่มีชื่อ และ/หรือมีรูปภาพประกอบ ซึ่งสามารถเขาใจและจดจําแบรนดไดงายกวา 

 26. เมื่อกลาวถึงผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรทานจะคิดถึงสีอะไร

มากที่สุด 

  26.1 สีขาว 105 คะแนน (26.25%) 

  26.2 สีครีม 66 คะแนน (16.5%) 

  26.3 สีเหลือง 31 คะแนน (7.75%) 

  26.4 สีเขียว 76 คะแนน (19%) 

  26.5 สีน้ําตาล 59 คะแนน (24.75%) 

  26.6 สีเทา 21 คะแนน (5.25%) 

  26.7 สีฟา 22 คะแนน (5.55%) 

  26.8 สีเหลือง 12 คะแนน (3%) 

  26.9 อ่ืน ๆ ไดแก สีชมพ ูสีสม สีน้าํเงนิ สีรุง 8 คะแนน (2%) 
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  จากการสํารวจพบวา เมื่อกลาวถึงผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

ผูตอบแบบสอบถามจะนึกถึงสีขาวเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนสีเขียว สีครีม สีน้ําตาล และสีเหลือง 

ซึ่งอยูในกลุมของสีเอิรธโทน เหมาะแกการนําไปใชในงานออกแบบที่เกี่ยวกับธรรมชาติ หากมองอีก

แงมุมก็จะสามารถวัดไดวาผูที่ตอบแบบสอบถามจัดใหสินคา อยูในหมวดหมูของงานที่เกี่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอมในใจของเขา ดังนั้นสีเอิรธโทนจึงเหมาะในการนําไปใชมากที่สุด เพราะสามารถเช่ือมโยง

ผูบริโภคกับสินคาไดงาย แตถาหากตองการความพิเศษ หรือแปลกไปจากเดิม ก็สามารถใชสีฟา สี

เทา หรือแมแตสีดํา และสีอ่ืน ๆ ที่มีอันดับรองลองมีน้ําไดเปนคร้ังคราวใน โอกาสที่เหมาะสม 

 27. ทานตองการใหมีการวางจําหนายผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร

จากสถาน ที่ใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  27.1 บาน/ชุมชนทีผ่ลิตเอง 104 คะแนน (26%) 

  27.2 ราน/ยานของฝาก เชน ไนทบารซา ถนนคนเดิน 83 คะแนน (20.75%) 

  27.3 รานคาเฉพาะงาน Eco design เชน Eco shop 55 คะแนน (13.75%) 

  27.4 รานคาที่มีสวนชวยชาวบาน เชน 48 คะแนน (12%) 

   เลมอนฟารม เอเดน 

  27.5 ทางอินเตอรเน็ต 160 คะแนน (40%) 

  27.6 ซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป 154 คะแนน (38.5%) 

  27.7 อ่ืน ๆ ไดแก งาน green market, green expo, 5 คะแนน (1.25%) 

   ตลาดนัด 

  ชองทางการวางจําหนายที่ผูตอบแบบสอบถาม ตองการใหมีผลิตภัณฑกระดาษ

จาก เศษวัสดุทางการเกษตรใหมีนั้น อันดับหนึ่ง คือ ทางอินเตอรเน็ต สอดคลองกับผลงานวจิยัและ 

การสํารวจจากสถาบันตาง ๆ ที่พบวาประชากรในเมืองในปจจุบันมีการใชอินเตอรมากข้ึน โดย 

เฉพาะการหาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อ และการส่ังซ้ือสินคาออนไลนก็เพิ่มข้ึนดวยเชนกันอีกทั้ง 

เปนชองทางที่ผูประกอบการไมตองเสียเวลา และเงินทุนในการทําโฆษณาประชาสัมพันธ หรือ 

แมแตต้ังรานถาสามารถขายผานชองทางออนไลนได ปจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เอ้ือ 

ประโยชนตอการคาออนไลนดวย เชน Line, Instagram, twitter, socialcam เปนตน ซึ่งเปนส่ือที่

อยูในมือของผูที่มีสมารทโฟนทุกคน การลงประกาศโดยไมเสียเงินอาจสรางผูติดตามหรือผูซื้อราย

ใหมไดจํานวนมาก จึงนับวาเปนชองทางหนึ่งที่ควรตองเรียนรูใหเทาทันส่ืออยูเสมอ 
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  ชองทางที่สอง คือ ซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป ซึ่งเอ้ือใหผูบริโภคเขาถึงสินคางายดาย 

เปนแรงจูงใจหนึ่งในการซื้อสินคาดวย หากสินคาไดมาตรฐานตามที่ซุปเปอรมารเก็ตเหลานั้นต้ังไว 

ก็จะเปนการพัฒนาคุณภาพสินคาเอง และเพิ่มชองทางการจําหนายที่เขาถึงคน ไดมากยิ่งข้ึน  

  ชองทางที่สาม คือ การวางจําหนายที่บาน/ชุมชนที่ผลิตเองซ่ึงตางจาก 2 ขอแรก 

เปนอยางมาก เพราะผูบริโภคตองการจะมาถึงแหลงผลิต ซึ่งผูผลิตก็สามารถบอกเลาเร่ืองราว 

ความเปนมาของสินคาและข้ันตอนตาง ๆ กวาจะไดเปนสินคาหนึ่งช้ินไดดวย ถือเปนวิธีการสราง 

เร่ืองราวและคุณคาใหสินคา ซึ่งจะเปนความประทับใจที่ยั่งยืน แตเปนการเขาถึงที่คอนขางยาก 

สําหรับผูบริโภคที่อยูตางจังหวัด ดังนั้นหากทําวิธีนี้ควรใชชองทางอ่ืน เชน อินเตอรเน็ต เขามา ชวย

เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาไดงายข้ึน และเห็นวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงวิธีสรางผลงาน

และบรรยากาศของสถานท่ีผลิตงานก็จะเปนการจูงใจมากยิ่งข้ึน 

  สวนชองทางการจัดจําหนายอ่ืน ๆ นั้นก็มีคะแนนที่ใกลเคียงกัน นั่นคือ ราน/ยาน

ขาย ของฝาก เชน ไนทบารซา ถนนคนเดิน (20.75%), รานคาเฉพาะงาน Eco design เชน Eco 

shop (13.75%) รานคาที่มีสวนชวยชาวบาน เชน รานเลมอนฟารม รานเอเดน (12%) ซึ่ง ปจจุบัน

ก็มีสินคาวางขายอยูแลว แตมีขอจํากัดในเร่ืองของที่ต้ังของรานตาง ๆ ที่อาจจะหายาก หรือไม

สะดวกในการเดินทางไปซื้อ ดังนั้นผูผลิตเองมีหนาที่ที่จะตองแจงผูบริโภคใหทราบวาจะมีการวาง

จําหนายสินคาที่ใดบาง เพื่อลดการผิดหวังในลูกคาที่ไมสามารถตามหาสินคาได 

 28 กิจกรรมสงเสริมการขายผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรแบบใดที่

ทานช่ืนชอบที่สุด 

  28.1 ของแถม 232 คะแนน (58%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.2 มีสวนลด 238 คะแนน (59.65%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.3 สะสมแตม 205 คะแนน (51.25%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.4 จัดบูธแสดงสินคา 202 คะแนน (50.5%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.5 แนะนําสินคาโดยผูที่มีชื่อเสียง / ดารา  

    200 คะแนน (50.13%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.6 เวิรคชอป / กิจกรรมจากผูมีความรูหรือผูเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ  

    196 คะแนน (49%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.7 แจกรางวัลหรือชิงโชค  188 คะแนน (47%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.8 แจกตัวอยางสินคาเพื่อทดลอง 215 คะแนน (53.75%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.9 พนกังานขายสุภาพ มอัีธยาศัยดี 233 คะแนน (58.4%) เห็นดวยมากที่สุด 
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  28.10 มีการโฆษณาผานส่ือทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ 

   188 คะแนน (47.24%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.11 สงจดหมาย / อีเมลถงึตัวทาน141 คะแนน (35.34%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.12 จัดทัวรพาชมแหลงผลิตกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

   148 คะแนน (35.04%) เห็นดวยมากที่สุด 

  28.13 สรางชุมชนออนไลนเพื่อสนทนา พูดคุยกัน พบปะกัน 

    157 คะแนน (39.45%) เห็นดวยมากที่สุด 

  กิจกรรมสงเสริมการขายนั้นยอมเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภคกันอยูแลว โดยดูจาก

ผลการสํารวจที่ผูบริโภคตอบวา “เห็นดวยมากที่สุด” ในทุกกิจกรรม แตวิธีที่ผูบริโภคสวนมากเห็น 

วาเหมาะสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และเปนวิธีที่ผูบริโภคชอบ 

หรือตองการมากที่สุด ซึ่งไดแก การมีสวนลด โดยเห็นดวยมากที่สุดที่สัดสวน 59.65% หมายถึง 

การซ้ือสินคาแลวไดรับการลดราคาทันทีจากราคาที่ต้ังไว ซึ่งสนองความตองการในปจจุบันทันที 

โดยที่ไมตองรอเวลาใด ๆ และไมตองคอยลุนอะไรอีก 

  อันดับที่สอง คือ พนักงานขายสุภาพ มีอัธยาศัยดี (58.4%) เปนความประทับใจ 

แรกกอนที่จะซ้ือสินคา หากไดพบพนักงานขายที่สมารถใหขอมูลสินคาไดชัดเจน มีมารยาทและ 

อัธยาศัยดี ยอมสรางภาพลักษณใหดีตอแบรนดอยางแนนอน 

  อันดับที่สาม คือ ของแถมในการจายเงินคร้ังหนึ่ง หากไดของที่มากกวาก็ยอมนา 

สนใจกวาเชนกัน ยุทธวิธีในการแถมนั้นอาจจะแถมส่ิงของที่ใชคูกันเพื่อสงเสริมกันและกัน หรือ 

แถมส่ิงของอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปนการตุนยอดขายในระยะส้ัน ๆ เพื่อสรางความสนใจ 

แตไมเหมะสมในระยะยาว 

  อันดับที่ส่ี คือ แจกตัวอยางสินคาเพื่อทดลองในสินคาบางประเภทที่ผูบริโภคไม 

อาจประเมินสินคาไดดวยสายตา ถาหากวามีสินคาขนาดทดลองใหกลับมาใชหรือชิมอาหารใหรู 

รสชาติวาเปนอยางไรก็จะสามรถจูงใจใหผูบริโภคสนใจสินคานั้น ๆ เนื่องจากมีขอมูลเดิมอยูแลว  

  อันดับที่หา คือ การสะสมแตม ถือเปนการสรางความจงรักภักดีใหแกแบรนดใน 

ระยะยาว เพราะจะตองมีการซื้อซ้ําบอย ๆ เพื่อใหไดแตม คูปอง สแตมป หรืออ่ืน ๆ ในการสะสม 

เพื่อสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ผูผลิตเสนอใหแกผูบริโภคที่ทําตามเงื่อนไข 

  สวนวิธีการที่ไมคอยไดรับความนิยมนั้น ไดแก จัดทัวรพาชมแหลงผลิตกระดาษ 

จากเศษวัสดุทางการเกษตร (35.04%), สงจดหมาย/อีเมลถึงตัวทาน (35.34%) และการสราง 

ชุมชนออนไลนเพื่อสนทนา พูดคุยกัน พบปะกัน (39.45%) ตามลําดับ จะเห็นไดวาวิธีการที่จะ 
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เขาถึงตัวผูบริโภคนั้นจะเปนการสรางความรําคาญใจมากกวา ซึ่งผูบริโภคในปจจุบันตองการที่จะ

เปนฝายเลือกและตัดสินใจดวยตัวเอง ดังนั้นการเขาไปกาวลวงความเปนสวนตัวก็จะไมไดรับ 

ความสนใจมากนัก อีกทั้งยังเปนผลเสียตอแบรนดมากกวา 
 ตอนท่ี 3 การเลือกเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด และการวางแผนการใช
สื่อมีผลตอทัศนคติที่ดีและกระตุนใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทาง
การเกษตร 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในหลายแขนง ที่เกี่ยวของกับการทําส่ือ

เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ ไดแก ผูเช่ียวชาญในการทําส่ือในชุมชนของ จ.เชียงราย และสื่อ

สาธารณะ, ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบส่ือโฆษณา, ผูเชี่ยวชาญดานการถายภาพโฆษณา, 

ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด และผูเช่ียวชาญดานส่ือดิจิตอล โดยใหผูเช่ียวชาญทุก ๆ ทานไดดูส่ือ 

ตัวอยางที่ไดทดลองออกแบบ ประกอบดวย  ส่ือปายโปรโมชั่นที่ราน และส่ือโซเชียลมีเดีย (ไดแก 

แฟนเพจเฟซบุค, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร และยูทูบ) ซึ่งเปน 2 อันดับแรก ที่มีคะแนนสูงสุดที่ผู 

ตอบแบบสอบถามตองการรับมากที่สุด  

 1. คุณธงไทย โลหิตคุปต  

  ปจจุบันทํางานในตําแหนงซีเนียรกราฟฟคดีไซนเนอร บริษัท อินสไพร จํากัด 

(นิตยสาร Bestcar Thailand, GENROQ Thailand และ ViVi)  

  ประสบการณการทํางาน : กรุปเฮด กราฟฟคดีไซนเนอรและอารตไดเร็คเตอร 

นิตยสารรักลูก ดูแลในสวนการจัดทําส่ือสนับสนุนงานขายและการตลาด 

  จากการสื่อตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตามหัวขอตอไปนี้  

  1.1 ศิลปกรรมและเนื้อหา (Art direction และ Content) ของส่ือเหมาะสมกับแบรนด

หรือไม อยางไร 

   1.1.1 ดานศิลปกรรม ยังไมคอยรูสึกถึงความเปนภาคเหนือ ทั้ง ๆ ที่ตนตอ

ปญหาและ แหลงผลิตอยูที่ภาคเหนือทั้งหมด สวนโลโกดูนิ่งเกินไป อาจเอาลักษณะของหมอกควัน

เขามา ออกแบบเพิ่มในโลโกดวยอาจจะทําใหงานดูนาสนใจมากข้ึน ในสวนของโปสเตอรรณรงค

นั้นภาพ โปสเตอรสวย ทําไดนาสนใจดี มีเร่ืองราวที่นาติดตามในแตละซีร่ีส  

   1.1.2 ดานเนื้อหา ยังคงสับสนระหวาการสรางแบรนดและการณรงค อาจจะ

เพราะถูก รวมมาอยูในเวลาเดียวกัน จึงทําใหไมมีระยะเวลาในการทําความรูจักแบรนด ซึ่งหากเร่ิม 

ทําจริง ควรจะเรียงจากเกร่ินถึงปญหาและผลกระทบจากหมอกควัน แลวจึงนําเขาสูเร่ืองราวการ

ผลิต และการออกแบบ จากนั้นจึงสรางการรับรูเกี่ยวกับแบรนด แลวจึงทําการประชาสัมพันธตามมา 
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    ระหวางการรณรงคปญหาหมอกควัน, การออกแบบ และแบรนดยัง

เชื่อมโยงกันได ไมคอยดีนัก ยังไมเปนเนื้อเดียวกันเทาที่ควร ซึ่งจะตองแกไขใหสามารถส่ือให

ชัดเจนมากกวานี้ รูปแบบของการรณรงคดูดี แตยังไมรูสึกคลอยตามเทาไรนัก 

   1.1.3 ปายช่ือราน วัสดุที่เปนเหล็กดูนาสนใจดี แตอาจจะตองใชขนาดใหญ 

หรือ วางใน ที่โลงแจง เพื่อใหเห็นเดนชัด เพราะโดยสี และตัววัสดุเองไมเดนสักเทาไหร หรือถาใน

ปายที่เปน กลองไฟนั้น เมื่อเปดตอนกลางวันอาจจะไมชวยใหเดนข้ึนมามากนัก อาจจะตองหา

เทคนิคอ่ืนมา ชวยสรางความนาสนใจมากกวานี้ 

   1.1.4 ปายประชาสัมพันธ นาจะใหกวานี้ แลวติดในบริเวณที่อยูนอกราน หรือ

คนเดินไป เดินมา เห็นไดงาย สะดุดตา และถาสามารถทําจากกระดาษฟางขาวขนาดใหญไดดวย

ก็จะเปน การดี คือ แสดงใหเห็นการใชงานจริงดวย การตอยอดเอารูปภาพจากแคมเปญมาใชดวย 

นับวา เปนการดีที่จะทําใหคนไดนึกถึงแคมเปญที่ทําออกไป เมื่อมาถึงที่รานก็จะย้ําใหชัดเจนเลยวา

มา ถูกที่แลว ถือเปนการบูรณการสื่อใหสงเสริมกันดี 

  1.2 ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือ (ประเภทของส่ือ และระยะเวลาการใชส่ือ) 

มี ความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

   1.2.1 แผนการใชส่ือสวนใหญถาทําไดตามตารางนี้ก็นับวาใชได แตควรเพิ่ม

ความถี่ของ จดหมายขาวใหเปนเดือนละคร้ัง และควรมีควบคูไปกับการจัดอีเวนท หรือ mini 

Exhibition แสดง ภาพถายหมอกควัน หรือเร่ืองราวของฟางขาวตามศูนยการคา CDC หรือรวมมือ

กับ องคกรตาง ๆ ที่รณรงคเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการจัดกิจกรรม 

   1.2.2 ปายประชาสัมพันธควรมีการหมุนเวียนเปล่ียนไปบางตามสถานการณ

ซึ่งอาจอิง ตามเทศกาลวันสําคัญตาง ๆ หรือเหตุการณบานเมืองที่กําลังอยูในกระแส ซึ่งดวยความ

ที่เปน ปายประชาสัมพันธที่สามารถเปล่ียนแปลงขอมูลไดบอย จึงทําใหไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลาและ

การ ใชงบประมาณที่มากนัก  

  1.3 ส่ือมีความสามารถในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา ไดหรือไม อยางไร 

   1.3.1 ความแข็งแรงในประเด็นที่วาสินคาจะชวยแกปญหาหมอกควันได

อยางไรนั้นยัง ออนไป นาจะทําใหเขาใจประเด็นของแบรนดและคลอยตามไดมากกวานี้ 

   1.3.2 ในสวนปายหนารานนั้นการเขียนขอความโฆษณา (Copy writing) เปน

ส่ิงสําคัญ เพราะจะตองส่ือใหชัดเจน นาสนใจ และกระชับ เพื่อดึงดูดใหคนที่เดินผานมาเห็นอยาง

ชัดเจน และเขาใจไดทันที ซึ่งถาหากเยิ่นเยอ อานไมชัด หรือเขียนกํากวมก็อาจจะทําใหไมนาสนใจ 

และ ไมนํามาสูการซื้อสินคาไดในที่สุด 
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  1.4 ส่ิงที่ควรปรับปรุงและขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก 

เศษวัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

   1.4.1 การใชส่ือออนไลนคอนขางทําไดดีและครอบคลุมพฤติกรรมของกลุม 

เปาหมายดี แตควรปรับปรุงในเร่ืองของเนื้อหา ควรรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมดวย 

เพราะจะทําใหนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

  ในสวนของผลิตภัณฑยังไมเห็นรูปรางหนาตาชัดเจน นาจะกําหนดออกมาเลยวาจะ 

ขายอะไร แบบไหน และทําส่ือที่อธิบายไดชัดเจนวาผลิตภัณฑนี้ลดปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางไร 

และคนซ้ือมีสวนชวยหยุดยั้งการทําลายโลกไดอยางไร อาจจะจูงใจคนไดมากกวาเดิม 

  ปายประชาสัมพันธมีความยืดหยุนและคลองตัวดีในการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง 

เนื้อหา ดังนั้นอาจใชขอดีนี้ในการวางแผนทําส่ือประชาสัมพันธรวมกับส่ืออ่ืนดวย เพื่อบูรณาการ 

ใหประเด็นที่ตองการสื่อแข็งแรงข้ึน ทําใหแบรนดมีมิติที่หลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมายที่

กวางข้ึนดวย 

 2. คุณพรศักด์ิ สุคงคารัตนกุล  

  ตัวแทนผูบริโภคจังหวัดเชียงราย ในนามตัวแทนลานนา, ผูประสานงานกลุมรุงอวน 

จ.เชียงราย (องคกรภาคเอกชนที่ดําเนินงานรวมกับเครือขายเด็กและ เยาวชนในระดับจังหวัด เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยใชส่ือ อาทิ การทํากิจกรรมสาธารณประโยชนโดย ผาน

กระบวนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน) 

  ประสบการณการทํางาน : เปนผูผลิตส่ือเพื่อการพัฒนาเปนการผลิตส่ือภาพยนตร 

และส่ือศิลปะรูปแบบตาง ๆ , กํากับหนังส้ันสารคดี เร่ือง “นิทานพระราชา” (ฬอของพอหลวง) และ

ผลิตส่ือสารมวลชนเกี่ยวกับเด็ก สังคม ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในจังหวัดเชียงรายไมตํ่า

กวา 10 ป 

  2.1 ศิลปกรรมและเนื้อหา (Art direction และ Content) ของส่ือเหมาะสมกับแบรนด 

หรือไม อยางไร 

   2.1.1 แคมเปญตัวผลิตภัณฑมีคุณคาในทางสังคม จึงเปนจุดแข็งแตแรกที่จะ

ไดรับ ความรวมมือจากผูบริโภค แคมเปญมีการวิเคราะหกลุมเปาหมายและคูแขงซ่ึงก็ถือวาดีแลว 

แต ยังไมรูสึกถูกดึงดูดใหซื้อผลิตภัณฑ อาจจะเพราะเห็นภาพผลิตภัณฑไมชัดเจนนัก 

   2.1.2 ในสวนของช่ือผลิตภัณฑเปนอยางแรก ชื่อผลิตภัณฑวา “THE LAST 

STRAW!” และชื่อภาษาไทยวา “ฟางเสนสุดทาย!” เปนชื่อที่ไดยินแตแรกก็แปลกดี แตคิดวาไม

นําไปสูการจดจําชื่อผลิตภัณฑสักเทาไร คําวา “ฟางเสนสุดทาย” ควรจะนํามาใชเปนสวนหนึ่งของ
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สโลแกน ตัวผลิตภัณฑมากกวา เชน สมมุติผลิตภัณฑชื่อส้ัน ๆ วา “ฟาง” ตามดวยสโลแกน 

“ผลิตภัณฑอยู ขางโลก กอนฟางเสนสุดทายธรรมชาติจะขาดผึง” เปนตน 

    ตามความเห็นคิดวา ชื่อผลิตภัณฑนาจะเปนคําสองคําส้ัน ๆ และไมมี

คําวิเศษณตอทาย ถึงแมวลี “ฟางเสนสุดทาย” จะทําใหเขาใจไดวาธรรมชาติหมดความอดทนแลว 

แตจะดีกวา หรือไม ที่ไอเดียการเปรียบเปรยที่โดดเดนนี้ จะถูกใชทําหนาที่เปนสโลแกนขยายความ

ของตัวผลิตภัณฑแทน  

    นอกจากนี้ ถาเปนไปไดการหลีกเล่ียงชื่อผลิตภัณฑที่บอกถึงวัตถุดิบใน

การผลิต ตรง ๆ นาจะดีกวา (ในกรณีนี้คือ กระดาษฟางและวัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ) อาจไปเลนคําอ่ืน

ที่บงบอก อัตลักษณตัวผลิตภัณฑอยางออม ๆ เชน กระดาษฟางมีความเบา ลองลอย เปนคุณแก

ธรรมชาติ คําที่ส่ือความหมายก็เชน “ฟว” หรือ “Fuse” (ที่มีความหมายวา หลอมรวมกัน หรือเปน

หนึ่งกับธรรมชาตินั่นเอง) และยังอาจมีคําอ่ืน ๆ อีก ซึ่งอาจทําใหเปนชื่อที่ทําใหจดจํางายกวา THE 

LAST STRAW ชื่อผลิตภัณฑและส่ือที่ใชรณรงคสรางความจดจํา ยังไมดึงดูดนักและหากไมไดรับ

การแกไข อาจนําไปสูความลมเหลวในการสรางภาพจดจําใหกับตัวผลิตภัณฑได 

   2.1.3 สวนการออกแบบโลโก THE LAST STRAW นั้น ตัวอักษรผิวขรุขระให

ความรูสึก เปนธรรมชาติ ตัวอักษรสีดําลวน และทําใหรูสึกวากําลังไดสัมผัสกับกระดาษหรือ

ผลิตภัณฑที่มา จากธรรมชาติจริง ๆ และกราฟฟครูปเศษฟางที่บิดตรงปลาย ทําให Shape ดู

นาสนใจข้ึนมา แตยัง คงสไตลความเรียบงาย ประหน่ึงจะบอกวา ความเรียบงายเปนมิตรกับ

ธรรมชาติ ซึ่ง สอดคลองกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑพอดี ถือวาโลโกออกแบบไดดีใชได  

   2.1.4 แตเม่ือถายทอดออกมาในสวนของปายช่ือรานแลวกลับไมทําใหมี

ความรูสึกคลอยตาม เพราะพื้นผิวที่อยูในโลโกไมปรากฎออกมาถึงปายช่ือที่นาจะเปนแบบเดียวกนั 

ซึ่งในแงของ การประชาสัมพันธเพื่อใหรูจักแบรนดนั้นอาจจะยังไมดีพอ เพราะปายชื่อไมชวย

สงเสริมใหภาพ จากสื่อออกมาใหเห็นเปนจริงได ทั้งนี้ก็ยังคงมีความสวยงามและทําใหแบรนดมี

ความรวมสมัยดี 

   2.1.5 ในสวนของกระดานดําที่บอกโปรโมชั่นลดราคานั้น ถาเพิ่มการตกแตง

ดวยกระดาษฟางขาว หรือมีผลิตภัณฑแปะแบบใหนูนออกมาจากกระดานดวยก็อาจจะนาสนใจ

และสะดุดตา มากข้ึน  

  2.2 ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือ (ประเภทของส่ือ และระยะเวลาการใชส่ือ) 

มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
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   2.2.1 การออกแบบกลยุทธโดยการใชส่ือออนไลนเปนหลัก เพื่อเนนความ

ประหยัดและเขาถึงคนรุนใหม เปนการใชชองทางส่ือที่เหมาะกับสถานการณปจจุบันและขอจํากัด

ที่กลุมผูผลิต เผชิญอยู อนึ่ง ถึงแมส่ือออนไลน แมจะมีคาใชจายนอย แตการสรางแบรนดใหเปนที่

รูจักและจดจําจนถึงขนาดนําไปบอกตอ เพียงแคเฟสบุค ทวิตเตอร และอินสตาแกรมยังอาจไม

เพียงพอ แตอาจจะตองมีการเชาพื้นที่โฆษณาในเฟสบุค เพื่อเพิ่มจํานวนการเขาถึงของผูใชงานอีก

หรือไม (หรือหากงบประมาณไมพอจริง ๆ ก็อาจเร่ิมจากโซเชียลมีเดียอยางคอยเปนคอยไปก็ได) 

   2.2.2 สวนกลยุทธเพิ่มเติมในเร่ืองการมอบรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ สําหรับ

กิจกรรมกด Like and share การแจกแผนปลิวระบุชื่อ แฟนเพจและมี QR Code การติดแท็กตางๆ 

เปนมาตรฐาน ของแผนงานส่ือที่ควรทําสม่ําเสมอดีแลว รวมไปถึงคลิปวีดิโอที่จะผลิตตามมาก็

สามารถสราง ความเขาใจในตัวผลิตภัณฑและแนวคิดที่อยูเบ้ืองหลังผลิตภัณฑไดดีอีกทางหนึ่ง 

    ในสวนการวางแผนส่ือมีความรัดกุมดี และพยายามกระจายการรับรูตัว

ผลิตภัณฑ ตลอดทั้งปผานการจัดกิจกรรม แตคิดวานาจะเพ่ิมการออกแบบในส่ืออ่ืน ๆ อีก เชน 

มาสคอต เพื่อใหดูนาจดจําและดึงดูด ซึ่งเปนเทคนิคที่ไดผลและสามารถทําใหเกิดพลังทุกคร้ังที่มี

การจัด อีเวนทหรือผานกิจกรรมออนไลน กลุมผูผลิตแคมเปญจึงควรใหความสนใจในเรื่องนี้เปน

พิเศษ 

   2.2.3 เวลาในการใชส่ือปายประชาสัมพันธอาจไมแนนอน ซึ่งตองดูไปตาม

สถานการณ วาควรส่ือสารในรูปแบบไหน การขายหนารานเปนอยางไร สอดคลองกับแคมเปญ

หรือกิจกรรม การขายอ่ืน ๆ หรือไม ทั้งนี้ตองยึดแผนงานการตลาดเปนหลักในการกําหนดความถี่ 

และ ขอความในโฆษณา รวมถึงศิลปกรรมทั้งหมดดวย 

    การวางแผนงานส่ือมีความเขมขนและทั่วถึงตลอดป ถาหากทําไดตาม

ปฏิทินก็จะ เปนการการันตีในการสรางภาพจดจําในตัวผลิตภัณฑ แตส่ือประกอบที่จะนํามาเสริม

ผลิตภัณฑ ก็เปนส่ิงทาทายที่กลุมผูผลิตแคมเปญจําเปนตองตีโจทยใหแตกดวย 

  2.3 ส่ือมีความสามารถในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา ไดหรือไม อยางไร 

   2.3.1 การทําแคมเปญส่ือสารในนาม “ปฏิบัติการหมดความอดทนฯ: ฟางเสน

สุดทาย!” กอนที่จะเช่ือมโยงมาสูตัวแบรนดนั้น นาจะเรียกรองความสนใจจากกลุมเปาหมายใหได

รูจักกับ ตัวผลิตภัณฑในที่สุดของแคมเปญ และหากไดรับขาวสารที่มากข้ึนเกี่ยวกับมลพิษการเผา

เศษหญาและฟางวาทําใหโลกของเราไมปลอดภัยอยางไร ก็อาจทําใหกลุมเปาหมายยินดีที่
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สนับสนุน ผลิตภัณฑมากข้ึนไปอีก แตทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัติการเปนเพียงการเรียกรองความสนใจ

เบ้ืองตน เทานั้น แตปจจัยที่เปนตัวช้ีขาดการซ้ือสินคาก็ยังคงเปนที่ความนาสนใจของตัวสินคาอยูดี 

   2.3.2 ปายประชาสัมพันธเปนส่ือที่จะโนมนาวใหคนที่มาถึงรานแลวตัดสินใจ

วาจะเขามา หรือจะซ้ือหรือไม เปนส่ือสารที่ตองอาศัยความแรง และสะดุดตาเพื่อเรียกคนเขามาดู

สินคา หรือโปรโมชั่นกอน ทั้งนี้จะตองมีคนขายหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงเงื่อนไขในการ

ขายดวย เพื่อปองกันการเขาใจผิดเนื่องจากใชขอความที่ส้ันเกินไป หรือกํากวมเกินไป 

  2.4 สิ่งที่ควรปรับปรุงและขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก 

เศษวัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

   2.4.1 การวางแผนส่ือที่เนนการถายรูปรวมกับปายชื่อแบรนดจากแคมเปญ

นั้น ปาย ตัวอยางมีขนาดเล็กมากจนมองไมถนัด และดูเหมือนจะยังไมคอยดึงดูดใหกลุมเปาหมาย

อยากจะถายรูปดวย ตองออกแบบทําปายฟางเสนสุดทายใหดึงดูดคนมาถายรูปคูดวย มีการ

ตกแตงเพิ่มเติมใหเปนปายที่ดูดี มีสไตล ซึ่งตองทําเพิ่มข้ึนไปอีก 

   2.4.2 นอกจากหนารานคาแลว ควรจัดวางปายประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ 

ในที่ที่ สามารถติดประกาศสาธารณะดวย เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงกลุมเปาหมาย 

 3. คุณธํารงรัตน บุญประยูร 

  ชางภาพโฆษณาอิสระ  

  ประสบการณการทํางาน: ชางภาพโฆษณาสงเสริมการขายและโฆษณาในกลุม 

เซ็นทรัล และกลุมบริษัท แปลน อายุงานมากกวา 35 ป 

  3.1 ศิลปกรรมและเนื้อหา (Art direction และ Content) ของส่ือเหมาะสมกับแบรนด

หรือไม อยางไร 

   3.1.1 ภาพสวยงามดี องคประกอบดี แตในสวนของเร่ืองราวยังดูคอนขางแยก

สวนกัน กลาวคือ เม่ือมองวาเปนแคมเปญ ก็เปนแคมเปญที่ทําไดคอนขางดี ชื่อแคมเปญตรงจุดดี 

กระแทกใจของผูบริโภคใหหันมาฟงวาเกิดอะไรข้ึน จะไมทนกับส่ิงไหน แตแบรนดยังไมเปนที่จดจํา 

เพราะยังนิ่งเกินไปจนถูกแคมเปญกลบหมด การสรางแบรนดอาจตองใชเวลาและทิ้งชวงระหวาง

แคมเปญระยะหนึ่ง พอกิจกรรมทั้งการปรากฏตัวของแบรนดและการทําแคมเปญรณรงค ออกมา

พรอมกัน ทําใหผูบริโภคสับสนวาจะใหน้ําหนักสนใจกับแบรนดหรือกิจกรรมในแคมเปญ หรือทั้ง 2 

กิจกรรมนี้เปนสวนของสินคาตัวเดียวกันหรือไม ซึ่งพอหลังจากจบแคมเปญนี้ตัว แบรนดก็อาจ

หายไปเพราะไมเดนพอ  
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    ดังนั้นตองสรางแบรนด สรางคําวา “กระดาษฟางขาว” ใหเปนที่จดจํา

ใหติดหูกอน ที่จะสรางแคมเปญเพื่อมาสนับสนุนแบรนดอีกทีหนึ่ง  

   3.1.2 ปายช่ือรานทําไดดี สวยงาม และดูเปนแบรนดกลาง ๆ กลาวคือ เปนแบ

รนดที่ ไมไดระบุเพศของสินคา (Unisex) ซึ่งทําใหผูพบเห็นรูสึกปลอดภัย สะดวกใจ และไมมีภาพ

ในใจ วาจะเปนสินคาของเพศใดเพศหนึ่ง อีกทั้งยังใหความรูสึกดิบ ๆ ไมปรุงแตงอะไรมากซ่ึง

ความรูสึก เหลานี้จะเปนผลดีตอแบรนด 

   3.1.3 ปายประชาสัมพันธถานําเอาวัสดุหรือสีแบบเดียวกับที่ใชกับปายชือ่ราน

มาใช ก็จะ ชวยทําใหดูเปนกลุมงานเดียวกันมากข้ึน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แลวแตวาตองการสื่อสารเร่ืองราว

อะไร มีธีม หรือองคประกอบใดที่ตองอยูในงานดวย เชน เทศกาลคริสตมาส จะตองมีสีเขียว ขาว 

แดง เปนตน 

  3.2 ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือ (ประเภทของส่ือ และระยะเวลาการใชส่ือ) 

มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

   3.2.1 ส่ือดิจิตอลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนปจจุบันมากกวาส่ือชนิดอ่ืน 

และยัง เหมาะกับผูประกอบการรายยอย เพราะมีคาใชจายนอย สามารถลงโฆษณาและประกาศ

ขาว ตาง ๆ ไดดวยตนเอง อีกทั้งเปนเสมือนรานคาที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง แตที่สําคัญ คือจะตองมี

การ เคล่ือนไหวอยูตลอด โดยตามแผนการประชาสัมพันธที่วางไว ก็ถือวาดีและเหมาะสมแลว 

   3.2.2 ปายประชาสัมพันธ มีหนาที่ส่ือสารใหสอดคลองกับแคมเปญ หรือ

แผนงานหลัก ซึ่งจะตองตรวจสอบวาปายประชาสัมพันธไดติดในราน หรือนําไปติดประชาสัมพันธ

ตามกําหนด เวลาในการใชส่ือ 

  3.3 ส่ือมีความสามารถในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา ไดหรือไม อยางไร 

   3.3.1 การพูดใหคลอยตามไดนั้น จะตองพูดในเร่ืองเดียวกัน พูดในลักษณะ

เดียวกัน โดย ใชคอนเซ็ปตเดียวกันในการส่ือสารก กลุมเปาหมายจึงจะเช่ือถือ สวนการจูงใจใหซื้อ

ไดนั้นจะตอง เห็นผลิตภัณฑและการใชงานกอน ดังนั้นจะตองมีภาพผลิตภัณฑที่ชัดเจน บงบอก

คุณลักษณะ เดนใหได และที่สําคัญสําหรับรานคาออนไลนหรือส่ือดิจิตอลคือความรวดเร็วในการ

ส่ือสารดังนั้น จะตองมีแอดมิน หรือคนที่คอยดูแลส่ือดิจิตอลโดยเฉพาะ สามารถตอบคําถามได 

ตอบขอสงสัย และมีความสามารถในการจัดการความขัดแยงในโลกออนไลนไดดวย เปนการสราง

ความนา เชื่อถือ  สรางความพึงพอใจ และคลายขอสงสัยของผูบริโภคได 
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   3.3.2 ส่ือปายโฆษณาถือวาเปนส่ือที่คุนตามากสําหรับทุกคน และมีอยูทุกหน

ทุกแหง ดังนั้นการจะทําใหเดนสะดุดตาอาจจะตองใชภาพที่สวยงาม หรือคําพูดที่กระตุกคนให

หยุดมอง 

  3.4 ส่ิงที่ควรปรับปรุง และขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก 

เศษวัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

   3.4.1 ตองเนนการสรางแบรนดเปนอันดับแรก สวนการทําแคมเปญก็สามารถ

ทําไดดี แลว ถาหากทําตอเนื่องไดตามแผนการประชาสัมพันธก็คิดวาคงจะทําไดดี 

   3.4.2 อาจจะลองทําปายประชาสัมพันธหลาย ๆ รูปแบบเพื่อไมใหเกิดความ

จําเจซ้ําซาก และเปนการปรับเปล่ียนไปตามกลยุทธทางการตลาดในชวงเวลานั้น ๆ  

 4. คุณฐิตชนก ศาลิคุปต 

  ครีเอทีฟไดเร็คเตอร บริษัท ครีเอทีฟมังกี้ จ.เชียงใหม ทํางานเพื่อสงเสริมงานขาย 

และการตลาดโดยเฉพาะ  

  ประสบการณการทํางาน: ทํางานเก่ียวกับการสรางแบรนดใหกับผูประกอบการใน 

จ.เชียงใหม และใกลเคียง ตลอดจนออกแบบสวนที่เกี่ยวของกับแบรนด เชน โลโก บรรจุภัณฑ 

สัญลักษณและปายบอกทาง (signage) จัดทําหนังสือและนิตยสาร ตลอดจนส่ิงพิมพชนิดอ่ืน ๆ 

การจัดแคมเปญ จดักิจกรรม และออกแบบดิสเพลย เปนตน อายุงาน 22 ป 

  4.1 ศิลปกรรมและเนื้อหา (Art direction และ Content) ของส่ือเหมาะสมกับแบรนด

หรือไม อยางไร 

   4.1.1 โลโกทําไดดี สวยงาม และสามารถส่ือถึงฟางเสนสุดทายที่กลายมาเปน

กระดาษ ไดจากรูปฟางสืเหลือง แตถาหากขายใหคนทองถิ่นเองอาจจะตองเขียนภาษาไทยกํากับ 

หรือ ตองมีโลโกภาษาไทยไวดวย เพราะอานยากออกเสียงและนําไปสูการไมจดจําแบรนดตอไป  

    ภาพประกอบแคมเปญในอัลบ้ัม “เร่ืองเลาจากฟางขาว” สามารถทําให

รูสึกถึงความ มีชีวิตชีวา และจิตวิญญาณของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี สวนอัลบ้ัม “แรงบันดาลใจ” 

นั้นก็เหมือน ตองการยอวัตถุประสงคของแบรนดเขาไวในอัลบ้ัมเดียว ซึ่งก็เขาใจวา ทํากระดาษ

จากฟางขาว ไปทําไม ทําแลวไดอะไรมากกวากระดาษ 

    โดยทัศนะสวนตัว คิดวาสามารถส่ือใหเขาใจไดวาเปนกระดาษที่มี

เร่ืองราวของการ แกปญหาส่ิงแวดลอมดวย ภาพที่นํามาใชก็สวยงามนาติดตาม แมตัวแบรนดจะมี

ชื่อที่ดูแข็งกราว เพราะตองการทําใหตระหนักถึงปญหาหมอกควัน แตดวยการใชภาพที่อบอุน

สวยงาม จึงทําให ยังมีความเปนมิตร และมีบรรยากาศของทองถิ่นที่งดงามปรากฏอยู 
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   4.1.2 ปายช่ือรานดูสวยงามสะดุดตาดี เม่ืออยูในที่โลง แตหากอยูในบริเวณที่

มีคนพลุก พลานหรือมีรานคาเยอะ ๆ ก็ยังไมเดนพออาจจะเพิ่มการใชเสียง การมีมาสคอต หุนขยบั

ตัว หรือ อุปกรณที่มีการเคลื่อนไหวหรือสงเสียงเขามาชวยดึงความสนใจ ซึ่งอาจจะแทรกเทคนิค

เหลานี้ไว กับปายประชาสัมพันธก็ได  

  4.2 ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือ (ประเภทของส่ือ และระยะเวลาการใชส่ือ) 

มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

   4.2.1 วางแผนการใชส่ือดิจิตอลไดอยางเหมาะสมแลว แตอาจจะตองลงพื้นที่

เพิ่มการใช ส่ือประเภทอ่ืนดวย เพื่อสรางความนาสนใจ เพิ่มชองทางใหหลากหลาย และปลุกคนใน

ทองถิ่น ใหหันมารูจักการแกปญหาที่สามารถทําไดดวยตัวเอง 

   .4.2.2 โดยมากแลวส่ือปายประชาสัมพันธมักจะทําเพื่อชวยสงเสริมส่ือหลัก

แบบอ่ืน ในที่ นี้ก็คือ ส่ือออนไลน ดังนั้นจะตองปรับเปล่ียนใหทันกับความตองการ และความ

รวดเร็วของส่ือ ออนไลนใหได 

  4.3 ส่ือมีความสามารถในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา ไดหรือไม อยางไร 

   4.3.1 สามารถทําใหคนสนใจไดจากกิจกรรมถายรูปกับแบรนด แตในระยะ

ยาวนั้นจะ ตองเพิ่มกิจกรรม และเนื้อหาสําหรับเพจหลักอยางตอเนื่อง เพราะคนจะลืมไดงายและ

ไมเปนที่ จดจําในที่สุด สวนอิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนั้น นาจะมาจากความตองการมีสวน

รวมใน การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถาเนนประเด็นนี้ใหชัดเจนข้ึนไป หรือเปนจุดขายก็จะ

เปน อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขง อีกทั้งยังมีเร่ืองราวใหผูบริโภคทราบถึง

ที่มา ของผลิตภัณฑนี้ดวย ยอมชักจูงใหเห็นถึงภาพการสรางงานจากชุมชนอยางแทจริง 

   4.3.2 การส่ือสารในปายประชาสัมพันธใหส้ัน และกระชับจะสามารถดึงดูด

คนใหเขาใจ ไดและอาจไมตองเดินเขามาที่รานเลย เพราะเขาใจกระจางแลว แตการสื่อสารที่เลน

คํา กํากวม หรือใชคําใหสับสนนิดหนอยก็สามารถดึงคนที่สงสัยใหเขามาหาตําตอบไดเชนกัน ทั้งนี้

จะตองมี พนักงานขาย หรือรายละเอียดที่ชัดเจนแจงใหคนที่เดินเขามาคลายสงสัยไดดวย ถือเปน

การ แสดงความจริงใจใหกับลูกคา 

  4.4 ส่ิงที่ควรปรับปรุง และขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก 

เศษวัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

   4.4.1 ถาสามารถเปล่ียน หรือเพิ่มโลโกภาษาไทยใหออกเสียงงาย เพื่อ

เรียกช่ือแบรนด ไดงายก็นาจะดีกวานี้ 
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    การเพิ่มภาพกิจกรรม หรือภาพผลิตภัณฑเขาไปในเพจหลักควรทํา

อยางตอเนื่อง และมีคําอธิบายที่ชัดเจนวาตองการสื่ออะไร หรือการเพิ่มภาพผลิตภัณฑที่จะตองมี

รายละเอียด สินคา ขนาด ราคา วิธีการซื้อ หรือขอมูลอ่ืน ๆ เพี่องายตอการตัดสินใจซื้อในทันท ีหรือ

เพื่อให รูสึกดีตอแบรนดที่ใหคําตอบกระจางดวยขอมูลที่ตองการรู 

   4.4.2 ทําปายประชาสัมพันธใหหลากหลายและเดนสะดุดตามากกวานี้ 

อาจจะใสลูกเลน อ่ืน ๆ เขามาชวยเรียกรองความสนใจ เชน มีเสียงเมื่อเดินผาน หรือเปนปายที่

ลูกคาสามารถ เขียนได เปนตน 

  5. คุณณัฐพล ใยไพโรจน  

  เจาหนาที่ฝายการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต  

  ประสบการณการทํางาน: ทํางานเกี่ยวกับการตลาดที่เขาถึงตัวผูบริโภคโดยเฉพาะ 

(Below-the-Line) เชน จัดแคมเปญ จัดกิจกรรม เปนตน อายุงาน 10 ป 

  5.1 ศิลปกรรมและเนื้อหา (Art direction และ Content) ของส่ือเหมาะสมกับแบ

รนด หรือไม อยางไร 

   5.1.1 ภาพโดยรวมสวยงามดี ภาษาที่ใชก็สวยงามดี ตัวโลโกเองก็ออกแบบได

ดี แตใน สวนของเนื้อหาที่จะเอามาเช่ือมโยงกันนั้นอาจเขาใจยากและซับซอน ในสวนของแบรนดที่

ต้ังใจ ใหเปนที่รับรูนั้น อาจไดรับความสนใจนอยกวาตัวแคมเปญที่เนนการรณรงคเร่ืองส่ิงแวดลอม

เปน สําคัญ ทําใหแบรนดไมเดน และตัวสินคาก็ไมคอยเห็นชัดเจนดวย 

   5.1.2 ทั้งปายชื่อและปายโฆษณามีความสวยงามดี มีความเรียบงาย และให

ความรูสึก รวมสมัย เหมาะกับแบรนด 

  5.2 ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือ (ประเภทของส่ือ และระยะเวลาการใชส่ือ) 

มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

   5.2.1 แผนการใชส่ือดิจิตัลที่กลาวมานี้คอนขางตอเนื่องดี แตตองใชแผนการ

ตลาดแบบ Above-the-Line หรือการบูรณาการวิธีการและส่ือทางการตลาดแบบอ่ืนเขามารวม

ดวยเพื่อสราง การจดจําของแบรนด ควรเพิ่มส่ือดิจิตอลแบบตาง ๆ ที่มากกวาโซเชียลเน็ตเวิรคเขา

มาดวย เชน โมบายแอพพลิเคชั่น เวบไซต หรือจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสที่ควรใหมีเดือนละคร้ัง 

ทั้งนี้ใน สวนของจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสจะเปนส่ือที่จะรักษาฐานลูกคาเดิมไวได 

   5.2.2 ปายชื่อรานถานําไปไวในที่ที่คนพลุกพลาน หรือมีรานคาหนาแนน ควร

ใชเทคนิค อ่ืน ๆ รวมดวย เชน การใชเสียงประกาศ การใชหุนหรือตุกตาที่ขยับได หรือแมแตปาย

หมุน หรือ ปายผา เปาลม เพื่อใหดึงดูดความสนใจใหไดมากที่สุด  
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   5.2.3 สวนปายประชาสัมพันธนั้นถาขนาดใหญกวานี้ก็จะดีมาก เพราะหัว

เร่ืองที่ใหญจะ ดึงดูดสายตา และควรมีรายละเอียดหรือเนื้อหายอยไวอธิบายเงื่อนไขอยูในปาย

เดียวกันดวย 

  5.3 ส่ือมีความสามารถในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา ไดหรือไม อยางไร 

   5.3.1 ส่ิงที่ถูกชักจูงอยูคือ ความรูสึกวาหมอกควันจากการเผาฟางขาวเปน

ปญหาที่ตอง แกไข แลวก็จบแคนั้น ยังไปไมถึงการเช่ือมโยงไปสูผลิตภัณฑ ดังนั้นควรเพิ่มภาพของ

ผลิตภัณฑ และการใชงานจริง เพื่อใหผลิตภัณฑดูนาเช่ือถือวาสามารถทําไดจริง ใชงานไดจริงและ

สวยดวย 

   5.3.2 เพียงแคปายประชาสัมพันธอาจไมสามารถทําใหผูบริโภคยอมจายเงิน

ได เพราะ ปายประชาสัมพันธทําหนาที่เพียงดึงความสนใจเพื่อใหเขามาที่ราน จึงเปนหนาที่ของ

พนักงาน ขาย และ/หรือส่ืออ่ืน ๆ ที่ตองชวยกันโนมนาวใหเกิดความตองการสินคา 

  5.4 ส่ิงที่ควรปรับปรุง และขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก 

เศษวัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

   5.4.1 ตองคอยติดตามเพจ หรือส่ือที่ไดปลอยออกไปอยางตอเนื่อง วามีผล

เปนอยางไร แลวบาง หากเกิดความเขาใจผิดหรือความไมพอใจตอแบรนด จะตองหาทางยุติใหเร็ว

ที่สุด ทั้งนี้ การยอมรับผิดเมื่อผิดจริงจะเปนการดีที่สุด พรอมทั้งช้ีแจงขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา

จะทําให ระงับขอพิพาทไดดีกวาเถียงกระตายขาเดียวและตอวาคนที่มาตําหนิแบรนด 

   5.4.2 ควรใชปายประชาสัมพันธรวมกับส่ืออ่ืน ๆ ในแนวทาง ธีม หรือแผนการ

ตลาด เดียวกัน หรือที่เรียกวาส่ือบูรณาการเพื่อใหผูบริโภคถูกกระตุนทุกชองทางและทุกประสาท

สัมผัส 

 6. คุณภัคนันท ธิยะใจ 

  ปจจุบันทํางานในเคร่ือบริษัทรักลูก สวนงานดิจิตอล ในตําแหนง Rakluke Digital 

Production Manager Rakluke Group Co., Ltd.  

  ประสบการณการทํางาน : ดูแลระบบออนไลนมรา Programmer Urgento 

Software Co., Ltd. อายุงานรวม 13 ป 

  6.1 ศิลปกรรมและเนื้อหา (Art direction และ Content) ของส่ือเหมาะสมกับ แบ

รนดหรือไม อยางไร 
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   6.1.1 เมื่อแรกเห็นโลโกเลยยังดูไมออกวาเกี่ยวกับกระดาษฟางขาว จนเมื่อ

อานคํา อธิบายขางลางจึงรู แตก็ยังไมส่ือถึงผลิตภัณฑกระดาษ สวนภาพที่ใชในแคมเปญก็สวยดี

แตภาพ ในอัลบ้ัม “แรงบันดาลใจ” แถบสีดานลางดูใหญเกินไป ทําใหกวนสายตาเวลาที่มองรูป 

    เนื้อหาที่นํามาเลาในผลิตภัณฑก็พอเขาใจได แตไมคอยรูสึกวาสําคัญ 

อาจจะตอง ส่ือเร่ืองราวใหใกลตัวผูบริโภคมากกวานี้ หรือแสดงผลกระทบตอคนใหมากกวานี้ แต

อยาพยายาม ยัดเยียดขอมูล หรือใหความรูในเชิงส่ังสอน เพราะจะถูกปฏิเสธไดในทันที 

   6.1.2 ส่ือปายประชาสัมพันธตางจากสื่อออนไลนตรงที่สามารถปะทะกับ

ผูบริโภคทันที ณ สถานที่ขาย ดังนั้นจึงเปนส่ือที่สําคัญที่จะตอกย้ําใหแบรนดมีตัวตน จับตองได 

และส่ือสารได ตรงตัวกับผูบริโภค 

  6.2 ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือ (ประเภทของส่ือ และระยะเวลาการใชส่ือ) 

มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

   6.2.1 ความนิยมของส่ือออนไลน โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนั้นมีเพิ่มมากข้ึนจน

ทําใหส่ือ ส่ิงพิมพไดรับผลกระทบเปนอันดับแรก เนื่องจากตนทุนที่สูงและไมเร็ว อีกทั้งจาก

ประสบการณที่ ทํางานดานส่ือออนไลนพบวาเวบไซตก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน เพราะ

พฤติกรรมของคนท่ี นิยมการอานขอความส้ัน ๆ อานตามฟด (feed) ของเฟซบุค ทําใหคนไมกลับ

เขาไปยังเวบไซต หลัก ดังนั้นการทําตลาดดิจิตอลในชวงนี่จึงควรเนนไปในทางโซเชียลมีเดีย ซึ่ง

นอกเหนือจากส่ือ โซเชียล มีเดียนี้แลวตอนนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นไลน (Line) ที่นาสนใจในการใชทํา

ตลาด โดยอาจทํา Brand Official  ของตนเอง หรือมีสต๊ิกเกอรที่เเปนมาสคอตของแบรนด หรือ

อาจจะแคนํามาใช งานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตอกับลูกคาโดยตรงก็สามารถทําได 

    สวนการทําแอพพลิเคชั่นเปนของตัวเองนั้น จะตองสรางเนื้อหาของแบ

รนดกอน เพราะการที่คนจะดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นก็เพื่อตองการที่รับขาวจากแบรนดเปนประจํา

อยูกอนแลว แอพพลิเคช่ันเปนเพียงเคร่ืองมือที่จะเขาไปสูเนื้อหาไดเร็วมากข้ึนเทานั้น 

    ในเมื่อมีส่ือออนไลนอยูแลวทั้ง Instagram, Facebook และ Hashtag 

(#) ก็นาจะทํา กิจกรรมเพิ่มเพื่อใหกลุมเปาหมายกลับเขามาหาแบรนด เชน ใหถายรูปสงมาทั้ง 3 

ชองทางนี้ แทนที่จะออกไปถายรูปเองก็ทํากระบวนการยอนกลับ โดยอาจจะใชกลยุทธสงเสริมการ

ขายอ่ืน ๆ เขามาชวยทําการตลาด เชน แจกของรางวัล หรือสวนลดราคา เปนตน  

    สวนจดหมายขาวยังมีความถี่นอยเกินไป มีบางส่ือที่ทําการคาออนไลน

อยางจริงจัง มีการเปล่ียน เพิ่ม ลด ของปริมาณสินคาอยูบอย ๆ ก็สามารถสงขาวไดเปนรายสัปดาห 

เชน จดหมาย ขาวของเวบไซตตลาดดอทคอม เปนตน สวนแบรนด The last straw! ก็อาจเพิ่มเปน 
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เดือนละคร้ัง แตใหใสเนื้อหาที่ส้ันและกระชับ อยาใสเนื้อหามากเกินไปเพราะผูบริโภคจะไมอาน 

หรือจดจอกับจดหมายขาวนาน ๆ เปนที่นาสังเกตวาการที่คนจะกดเขาไปอานเนื้อหาเพิ่มเติมนั้น 

ข้ึนอยูกับหัวเร่ืองของจดหมายขาววาแรงและทันสมัยพอที่จะดึงความสนใจไดหรือไม 

    สําหรับชวงเวลาที่เหมาะสมในการโพสทขอความลงในโซเชียลมีเดียนั้น 

มีรายงาน จากผลสํารวจวาคนไทยจะใชเฟซบุคในชวงเวลา 4 ทุม สวนทวิตเตอรและอินสตาแกรม

นั้นจะอยู ในชวง 2 ทุม หรือถาหากจะโพสทเฉล่ียทั้งวันประมาณ 3-5 คร้ังก็สามารถทําในชวงเวลา

ตาม แผนการใชส่ือที่กําหนดในแผนการดําเนินงานนี้ก็สามารถทําไดเชนกัน  

   6.2.2 การใชส่ือปายประชาสัมพันธควรเปนไปตามส่ือหลักที่ใชกับแบรนด 

เชน ถาเลือก ใชส่ือออนไลนเปนหลัก ส่ือปายประชาสัมพันธก็จะตองปรับเปล่ียนตามไปพรอม ๆ กัน  

  6.3 ส่ือมีความสามารถในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา ไดหรือไม อยางไร 

   6.3.1 การจะซ้ือผลิตภัณฑไดควรตองเห็นสินคากอน เพราะฉะนั้นสินคาที่ขาย

ออนไลน จะตองมีความนาเช่ือถือเปนสําคัญ โดยตองมีความเห็นของผูใชผลิตภัณฑมารีวิวสินคา

ใหดูและควรเพิ่มชองทางการชําระเงินใหสะดวกและตรวจสอบไดงาย หากในอนาคตทําในระบบ

เวบไซต เพราะจะเพิ่มความสะดวกสบายและงายตอการซื้อของผูบริโภค 

   6.3.2 เมื่อผูบริโภคมาถึงรานแลว ปายประชาสัมพันธจะตองทําหนาที่บอก

รายละเอียด เชน ราคาพิเศษ โปรโมช่ัน ของสมนาคุณ หรือส่ิงตอบแทนที่ผูบริโภคจะไดรับ เพื่อจูง

ใจยิ่งข้ึน 

  6.4 ส่ิงที่ควรปรับปรุง และขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก 

เศษวัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

   6.4.1 ในภาพแคมเปญในสวนของเวบไซตที่ใหติดตอกลับมีขนาดตัวหนังสือ

เล็กมากจน เกือบมองไมเห็น ควรตองทําใหชัดเจนและอานงายกวานี้ เพราะมีผลตอการกลับมา

ของผูบริโภค เมื่อถูกแชรออกไปในโซเชียลเน็ตเวิรค 

    ในสวนของแนวโนมในอนาคตของส่ือดิจิตอล หรือส่ือออนไลนในประเทศ

ไทยนั้น มองวา Facebook และ Instagram ยังคงไดรับความนิยมอยู แตส่ือวีดิโอจะมีบทบาทท่ี

เพิ่มข้ึน เชน Youtube หรือ Socialcam จึงควรเพิ่มส่ือดานนี้เขาไปดวยเพราะผลจากรายงานและ

การวิจัย หรือบทความตาง ๆ ก็ชี้วาวีดิโอจะทําใหจดจําแบรนดมากกวาภาพนิ่ง 

   6.4.2 ส่ือปายประชาสัมพันธที่ดีจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับส่ือออนไลน 

ซึ่งในที่นี้ จะถูกใชเปนส่ือหลักในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

หรือ สินคาประเภท Eco design ดังนั้นจะตองคํานึงถึงวัสดุ และ mood&tone ใหดี 
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 7. คุณจิตวัฒน ชมจันทร 

  ปจจุบันทํางานเปนอารตไดเร็คเตอร ของ 88DB.COM ออกแบบงานของบริษัท 

อินเด็กซครีเอทีฟ ออนไลน  

  ประสบการณการทํางาน : ทํางานในตําแหนงครีเอทีฟในสายงานดานการตลาด 

และอารตไดเร็คเตอรใหกับนิตยสารคิดส แอนด สคูล และไฮไลท ไฮไฟว อายุงานรวม 10 ป 

  7.1 ศิลปกรรมและเนื้อหา (Art direction และ Content) ของส่ือเหมาะสมกับแบรนด

หรือไม อยางไร 

   7.1.1 ชื่อแบรนด The last straw! หรือ “ฟางเสนสุดทาย!” ใหความรูสึกดาน

ลบมากกวา ดานบวก ซึ่งถาเปนเพียงช่ือของแคมเปญก็ยังพอใชได เพราะมีความแรงและรูสึก

ปะทะทันที แต ถาเอามาเปนชื่อแบรนดหรือช่ือผลิตภัณฑเลยสวนตัวแลวรูสึกวาไมเหมาะสม 

    ในสวนขององคประกอบของส่ือนั้นทําไดดีแลว แตถาขยายขนาด

ตัวหนังสือใหชัดกวานี้ และถาใชกระดาษจริงในการออกแบบหรือตกแตงเพื่อใหเกิดพื้นผิว 

(texture) ก็นาจะนาสนใจมากข้ึนในงานออกแบบ  

   7.1.2 ในสวนของปายชื่อรานทําไดดีเรียบ ๆ เท ๆ ทําใหแบรนดดูมีราคาแพง 

หรือเปนของพรีเมียม ซึ่งถือเปนการสนับสนุนแบรนดดวยแตใหระวังวาจะถูกกลืนไปกับบรรยากาศ 

ซึ่ง อาจจะตองดูเร่ืองวัสดุ ขนาด หรือเทคนิคเม่ือมาติดต้ังที่สถานที่จริงหนางานอีกที 

   7.1.3 ปายประชาสัมพันธที่เลือกใชบอรดจากกระดาษฟางขาวนั้นก็ทําได

นารักดี ใชงาน ไดดวยและยังเปนอุปกรณตกแตงผนังในรานไดอีกตอภาพบรรยากาศภายในราน

ทําไดนารักแต รูสึกขัดกับบุคลิคของแบรนดที่อยากไดความเรียบหรู ซึ่งนาจะคุมเร่ืองบรรยากาศ

ของการตกแตง ภายในรานใหเปนไปในทิศทางของแบรนด เพื่อใหส่ือสารไดตรงกัน พูดเร่ือง

เดียวกัน  

   สวนเรื่องเนื้อหานั้นถาเปนคนในทองถิ่นก็คงเขาใจปญหาไดงาย และมี

ความรูสึก รวมไดงาย แตจากกลุมเปาหมายที่แบรนดวางไวมีกลุมของคนในกรุงเทพฯดวย ซึ่ง

อาจจะไมได มีความรูสึกถึงปญหาเทาที่ควร และจากประสบการณที่ทํางานกับคนจํานวนหนึ่งที่อยู

ในชวงอายุ ของกลุมเปาหมาย ก็สังเกตไดวามีความรูรอบตัว หรือความใสใจตอเร่ืองรอบขางนอย

มากซึ่งการ ที่แบรนดพูดถึงปญหาหมอกควันทางภาคเหนืออาจไมสามารถทําใหคนกลุมนีต้ระหนกัได  

   ในสวนเนื้อหาของแบรนดนั้น ควรบอกถึงความสําคัญวาการซ้ือผลิตภัณฑ

กระดาษ จากเศษวัสดุทางการเกษตรนี้ดีอยางไร ไดชวยส่ิงแวดลอมไปมากนอยเพียงใด และทําไม

จะตอง ซื้อกระดาษแบรนดนี้ เปนตน โดยใชภาพที่ส่ือถึงผลของปญหา เชน เด็กตาแดง คนปวยที่มี 

อาการไออยางหนัก รถชนเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไมดี เปนตน   
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   การทําการตลาดนาจะคอย ๆ ใสรูป หรือขอมูลผลิตภัณฑลงไปในส่ือ อยาขาย

ตรง ๆ หรืออาจจะมีกิจกรรมการประกวดหรือแขงขันเพื่อสรางสีสรรใหกับแบรนด เปนตน 

  7.2 ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือ (ประเภทของส่ือ และระยะเวลาการใชส่ือ) 

มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

   7.2.1 แผนการใชส่ือเหมาะสมดี นอกจากจะมีการวางแผนแลวจะตองมีการ

ตรวจสอบ และวัดประเมินผลอยูเสมอวาสื่อที่ใชในชวงเวลานั้นๆ เหมาะสมหรือไม อยางไร 

   7.2.2 ส่ือปายประชาสัมพันธควรใช infographic เดียวกับส่ือออนไลน หรือใช

การสื่อดวย ภาพใหมากกวาการใชคําพูดยาว ๆ เพราะคนเดินผานจะตองเขาใจไดทันทีวาปายจะ

ส่ือเร่ืองอะไร  

  7.3 ส่ือมีความสามารถในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซื้อ

สินคา ไดหรือไม อยางไร 

   7.3.1 ส่ือควรเนนที่ตัวผลิตภัณฑเลย หรือในสวนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 

เชน ภาพ กระดาษที่นําไปทําอะไรไดอีกมากมาย หรือคุณสมบัติพิเศษของกระดาษที่แตกตางจาก

คูแขง  

   การเลาเร่ืองราวโดยใชภาพทําใหเช่ือและคลอยตามที่มาที่ไปไดดี ทําใหอยาก

เห็น ผลิตภัณฑ ดังนั้นส่ือในชุดตอไปควรจะเนนที่ตัวผลิตภัณฑเลย แสดงความงามและคุณสมบัติ 

รวมทั้งวิธีการใชงานจริง แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑนี้ตางจากคูแขงอยางไร เพื่อใหตอเนื่องและเปน

การวางแผนการตลาดที่ไปขางหนามากข้ึน เพราะแคส่ือที่มียังคงเนนการรณรงคเร่ืองหมอกควัน

มากกวามุงขายสินคา 

  7.4 ส่ิงที่ควรปรับปรุง และขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก 

เศษวัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

   7.4.1 ควรแกชื่อแบรนด และกราฟฟกของโลโกใหส่ือถึงกระดาษใหมากกวานี้ 

   7.4.2 การทําส่ือออนไลนควรทําควบคูกับส่ืออ่ืน ๆ ดวย เพราะในอนาคตหาก

ส่ือเส่ือม ความนิยมยอมเปนผลเสียตอแบรนดที่พึ่งพาสื่อดิจิตอลอยางเดียว และยังเพิ่มความ

ครอบคลุม ของกลุมเปาหมายไดมากข้ึนดวย 
สรุปความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญหลังจากท่ีไดดูสื่อตัวอยาง 
 ดานศิลปกรรม 
 1. Logo มีผูเชี่ยวชาญ 5 ทานที่ชื่นชอบ และเขาใจประเด็นที่ตองการสื่อเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ และอีก 2 ทานที่คิดวายังส่ือสารไมตรงกับผลิตภัณฑ โดยขาดความเปนกระดาษหรือ 
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ขาดประเด็นในของปญหาในการส่ือสาร เชน หมอกควัน หรือพื้นผิวของกระดาษ เปนตน และมีขอ 

เสนอแนะในการใชชื่อภาษาไทย เพราะจะทําใหอานงาย สามารถเรียไดติดปากงายกวา 

  2. การเลือกใชภาพและการจัดองคประกอบ ผูเช่ียวชาญทุกทานคอนขางช่ืนชอบ การ

เลือกภาพที่มีบรรยากาศและเร่ืองราว เพราะสามารถทําใหเขาใจตัวแคมเปญไดมากข้ึน และมี

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มภาพของผลิตภัณฑใหมากข้ึน เพื่อจูงใจผูบริโภคสนใจผลิตภัณฑ 

และขยายขนาดตัวอักษรใหอานงายข้ึน โดยเฉพาะในสวนของเวบไซต หรือวิธีการติดตอกลับมา 

กับแบรนดจะตองใหเห็นชัดเจน เมื่อมีการแชรตอไปในโซเชียลเน็ตเวิรคก็จะเรียกคนกลับมาได  
 ดานเนื้อหา 
 1. คอนเซ็ปตของแบรนด ผูเชี่ยวชาญทั้ง 7 ทานมีทัศนะไปในทิศทางเดียวกันวาแบรนด

ยังคงตองพัฒนาใหมีความชัดจนมากกวานี้ เพราะตอนนี้ยังสับสนระหวางคอนเซ็ปตของแบรนด

และคอนเซ็ปตของแคมเปญ ซึ่งถาหากเปนแบรนดแลวก็ดูเหมือนวาตัวผลิตภัณฑไมเดน ไมรูวา

เปนอะไร ทําเพื่อการคาขายหรือไม เพราะเหมือนเปนโครงการรณรงคเพื่อส่ิงแวดลอมมากกวา 

ดังนั้นตองเวนชวงการทําตลาด ทําแบรนดมีจุดยืนและชัดเจนมากกวานี้และสรางการรับรูในส่ือที่

หลากหลายมากข้ึน และเม่ือทําแคมเปญเพื่อการตลาดหรือส่ือสารกับผูบริโภคเพื่อเลาเร่ืองราวหรือ

โฆษณาสินคาก็จะสามารถทําไดงายเพราะคนจะพอนึกถึงความเกี่ยวของกันได งายข้ึน 

 2. เนื้อหาของส่ือมีภาพแคมเปญ 2 อัลบ้ัมที่ทําออกมาเปนตัวอยาง ซึ่งผูเช่ียวชาญก็

สามารถเขาใจวัตถุประสงคของส่ือไดทุกทาน แตตองเพิ่มเนื้อหาของผลิตภัณฑ การออกแบบการ

ใชงานจริงเขาไปดวย โดยเฉพาะหากมีภาพรีวิวการใชงานจากผูใชงานที่เปนลูกคาจริง ๆ ก็จะเปน

การสรางความนาเชื่อถือไดมากข้ึน หรือแบรนดไดเขาไปรวมกิจกรรมกับองคกรตาง ๆ และมีการ

รับรองจากองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม หรือการออกแบบ ฯลฯ ก็จะเปนการดี สําหรับการ

ทําส่ือของแบรนด เพราะสามารถอางอิงไดวาไดอยูในกลุมที่เปนที่ยอมรับ 
 ความเหมาะสมของแผนการใชสื่อออนไลนและประเภทของสื่อ 
 ทุกทานมีทัศนะวามีความเหมาะสมดี โดยคณณัฐพล ใยไพโรจน (นักการตลาด) และ

คุณภัคคนันท (ผูจัดการฝายดิจิตอลโปรดักชัน) มีความเห็นวาจดหมาอิเล็กสทรอนิกสควรจะ สง

เดือนละคร้ัง โดยใหมีเนื้อหาไมมาก อาจมีเพียงหนาเดียว เพราะจะเปนการดีกวาทิ้ง ระยะไว ถึง 2 

เดือนจึงจะไดรับขาว และการไดรับปริมาณขาวที่มากเกินไปก็ทําใหไมเปนที่นาสนใจ จนไม ถูกเปด

อานในที่สุด 

 และการที่มีส่ือออนไลนเพียงส่ือเดียวก็ยังไมอาจครอบคลุมกลุมเปาหมายได ยังคง 

ตองการสื่อทางการตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อเสริมแบรนดใหแข็งแรงมากข้ึน และนําเสนอเนื้อหา 

ที่ตองการไดรอบดานมากข้ึน เชน การออกรานหรือจัดอีเวนท เพื่อนําผลิตภัณฑไปใหกลุม 
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เปาหมายไดสัมผัสจริง ๆ การจัดทําแคตตาล็อคทั้งแบบส่ิงพิมพ และออนไลน ทั้งนี้เพื่อรวบรวม 

รายละเอียดทุกดานของผลิตภัณฑ ทั้งวัสดุ การผลิต คุณลักษณะตาง ๆ เชน สี ขนาด การดูแล 

รักษา เปนตน หรือถาหากจะมุงทําตลาดออนไลนอยางจริงจังแลวก็ควรจัดทําเวบไซตที่มีระบบ 

การจายเงินไดสะดวกรวดเร็วและรัดกุมสามารถตรวจสอบได ก็จะพัฒนาธุรกิจไปไดอีกระดับ 

 นอกจากนี้การกําหนดระยะเวลาและข้ันตอน รวมถึงการใชส่ือตาง ๆ ตองยืดหยุนได มี

การปรับใชใหเขากับสถานการณของสังคมใหได อยางเชนในยุคนี้ที่เปนยุคของส่ือดิจิตอลก็ควร 

ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย พรอมทั้งออกแบบส่ือใหทันกับกระแส เพื่อใหแบรนดยังคงอยู

ในการรับรูของผูบริโภคไมวาจะใชส่ือใดก็ตาม  
 สามารถของสื่อในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซ้ือสินคา 
 ส่ือออนไลนตัวอยางนี้สามารถทําใหคลอยตามไดจากการที่เห็นภาพและบรรยากาศ 

ตลอดจนเปนส่ือรณรงคที่เลาถึงปญหาไปจนถึงวีธิแกปญหา คือ การนําไปทําเปนผลิตภัณฑ 

กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งทุกทานก็เห็นดวยกับการแกปญหา รวมทั้งสนับสนุน 

งานวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยในคร้ังนี้ แตเมื่อถามถึงประเด็นที่วาจะนํามาสูพฤติกรรมการซื้อ

สินคานี้หรือไมนั้น สวนมากจะใหความเห็นวาส่ือยังไมมีความจูงใจพอที่จะทําใหรูสึกตองการเปน

เจาของผลิตภัณฑ อาจเพราะยังไมเห็นตัวผลิตภัณฑที่ชัดเจน จึงยังตัดสินใจไมไดวาชอบสินคา

หรือไม และจะซ้ือสินคาไดเพราะเหตุผลใด โดยเช่ือวาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคนั้น ซับซอน

มาก ดังนั้นจึงควรที่จะใชผลิตภัณฑเดินเขาไปหาผูบร‘โภคเปนอันดับแรก จากนั้นจึงวิเคราะห

ปฏิกิริยาของผูบริโภคที่มีตอสินคาและแบรนดเพื่อนํามาวางแผนการตลาดตอไป 
 สิ่งท่ีควรปรับปรุง และขอแนะนําในการผลิตสื่อสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก 
เศษวัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 
 1. ตองใหแบรนดแข็งแรงกวานี้ เพิ่มส่ือและวิธีการทางการตลาดเพื่อเพิ่มการรับรูและ

จดจําแบรนดในกลุมเปาหมายใหมากข้ึนทั้งวิธีออนไลน และออฟไลน 

 2. ใชส่ือออนไลนควบคูกับส่ือประเภทอ่ืนแตจะตองคุมคอนเซ็ปต และส่ือสารในเร่ือง

เดียวกันเพื่อปองกันการสับสนของกลุมเปาหมาย 

 3. จัดชวงเวลาในการทําส่ือใหดี โดยเฉพาะชวงที่สรางแบรนดจะตองเรียงลําดับงาน

ใหดีวาแผนการตลาดนี้ตองการสรางแบรนดกอนแลวคอยเลาเร่ืองราวของผลิตภัณฑ หรือตองการ

สรางความสนใจในกิจกรรม และผลิตภัณฑกอนจึงคอยเฉลยทีหลังวาแบรนดชื่อวาอะไร เปนตน 

ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยหรือการรับรูตาง ๆ  

 4. โลโก และช่ือผลิตภัณฑ เปนส่ิงที่ผูบร‘โภคจะเรียกแทนแแบรนดขององคกร ดังนั้น

หากใชชื่อที่เรียกงาย ออกเสียงงาย อานงาย อีกทั้งยังแสดงถึงอัตลักษณของผลิตภัณฑได ก็จะเปน
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การดี ซึ่งตัวอยางที่ทํามานี้ผูเช่ียวชาญก็มีทั้งสวนที่ชื่นชอบ เชน ชอบลักษณะฟอนท ที่เหมือนมี

พื้นผิวที่ดิบ รูสึกถึงความเปนธรรมชาติ หรือแมแตชื่อเองก็รูสึกวาตรง และแรงดี สามารถสะทอนถึง

ปญหาที่เปนที่มาของผลิตภัณฑได แตบางทานก็เห็นวาช่ือแบรนดใหความ รูสึกกาวราว และให

ความรูสึกดานลบ ไมเปนมิตร อีกทั้งยังเรียกยาก อานยาก หรืออาจจะตองเพิ่มโลโกที่เปน 

ภาษาไทยดวย เพื่องายตอการส่ือสารในคนหมูมาก เปนตน 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในหัวของ “แนวทางการออกแบบสื่อเพื่อการส่ือสารทางการตลาด สําหรับ 

ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร” นี้มาจากความตองการที่จะแกปญหาการเผาเศษ

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ดวยวิธีการทํากระดาษและภูมิปญญาของทองถิ่นโดยการศึกษาของ

ผูวิจัยคร้ังนี้ก็เพื่อหาแนวทางการออกแบบส่ือเพื่อการสื่อสารทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ 

กระดาษที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ซึ่งจากการศึกษาคุณสมบัติผลประโยชนที่ไดรับ 

จากผลิตภัณฑและศักยภาพเชิงพานิชยแลว ก็พบวาสามารถพัฒนาใหเปนอาชีพที่สรางรายได 

ใหแกคนในชุมชน ที่มีปญหาร่ืองการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไดอีกทางนอกเหนือจาก 

การทําการเกษตรเปนหลัก ซึ่งถือเปนการบูรณาการความรูและภูมิปญญาการผลิตกระดาษของ 

ทองถิ่น, ความรูดานการตลาด และการออกแบบนิเทศศิลปมาใชแกปญหา เพื่อใหเปนแนวทางที่ 

ยั่งยืนในอนาคต 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปญหาของกลุมที่เปนกรณีศึกษานี้ พบวาเกิดจากการไมมีความรูดาน 

การสรางแบรนดและการส่ือสารดานการตลาด ทั้งนี้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสรางแบรนด 

และผลสรุปจากแบบสอบถามกลุมเปาหมายจํานวน 400 คน โดยมีกระบวนการสรางแบรนด ดังนี้ 

 1. Discovery : การคนพบความจริงใน 4 มิติ ไดแก ตลาด (Market), ลูกคา 

(Customer), องคกร (Corporate) และการแขงชัน (Competition) พบวา ปญหาที่แบรนดเดิมนี้มี 

คือ การไมมีทักษะดานการตลาดและการส่ือสารทางการตลาด รวมถึงการขาดเงินทุนและการ 

สนับสนุนอยางตอเนื่องของภาครัฐ ซึ่งทําใหเปนเพียงผูผลิตตามคําส่ังซ้ือจากลูกคาเทานั้นเพราะ 

ไมสามารถสรางกลุมลูกคารายใหมและไมสามารถประชาสัมพันธได ที่สําคัญคือไมมีการวางแผน 

เกี่ยวกับแบรนดแตอยางใด 

  ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาส่ิงที่เปนรากฐาน หรือ Brand DNA ที่จริงในความคิดของ 

ลูกคาเดิมและผูที่เปนกลุมเปาหมายพบวาส่ิงที่ผูบริโภครับรูและตองการคือ การเขาถึงธรรมชาติ 

และการเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงไดกําหนด Brand DNA ของผลิตภัณฑ 

กระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนี้วา “ธรรมชาติ = ชีวิต” 
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 2. Disruption: การคนหาแบรนดไอเดียที่โดดเดนและแตกตาง ไดแก 

  2.1 วิเคราะหและกําหนดบุคลิกของแบรนด (Bridged Positioning) จากการศึกษา 

คร้ังนี้สามารถวิเคราะหไดวา แบรนดที่ตองการสรางใหกับผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรนี้จะอยูในตําแหนงของใชประจําวันของวัยทํางาน คือ ตางไปจากคูแขงที่จะเนนการ

เจาะตลาดของฝากหรือของใชทั่วไปที่มีราคาไมสูงนัก แตแบรนดนี้จะเนนไปที่กลุมวัยทํางานที่

ตองการสรางความแตกตางจากคนอ่ืน และตองการแสดงออกวามีสวนรวมกับกิจกรรมอนุรักษ 

ธรรมชาติดวย  

   สวนบุคลิกตราสินคา (Brand Personality) นั้นจะเปรียบแบรนดนี้เหมือนกับ

ผูหญิงทํางานที่ทันสมัย กระฉับกระเฉง สามารถแสดงความรูสึกไดชัดเจนวาชอบ หรือหลงไหล 

หรือ ปฏิเสธอะไร มีความพิถีพิถันใสใจในรายละเอียด และสามารถเชื่อมโยงส่ิงตาง ๆ รอบตัวให

เขากับ ตัวเองได กลาวคือสามารถปรับเปล่ียนการใชงานของผลิตภัณฑใหเขากับยุคสมัย มีความ

ชัดเจน ในการออกแบบ และทันตอกระแสของแฟช่ันที่กาวไปขาวหนาตลอดเวลา 

  2.2 การตั้งช่ือแบรนด ( ฺBranding Naming) เปนการต้ังช่ือแบบ Stand-Alone 

names หรือช่ือที่ใชเปนสินคาของตัวเอง โดยใชชื่อที่สะดุดหูและมีความหมายเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 

กระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ในที่นี้จะหมายถึงกระดาษจากฟางขาวเปนหลัก ทั้งนี้ 

เพื่อใหเขาใจงาย และเนื่องดวยกลุมเปาหมายเปนกลุมวัยทํางานที่ตองการความแตกตาง ดังนั้น 

จึงคิดถึงช่ือแบรนดที่แรง แปลก และมีความเปนสากลดวย ซึ่งในกรณีนี้ก็ไดใชชื่อ “The Last 

straw!” หรือ “ฟางเสนสุดทาย!” (เปนเพียงชื่อแบรนดสมมติที่นํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการทํา 

ส่ือเพื่อสงเสริมการตลาดท่ีเปนวัตถุประสงคในการศึกษาตอไป) โดยในความหมายของชื่อแบรนด 

จะหมายถึงการส้ินสุดปญหาจากเศษฟาง การไมยอมทนตอส่ิงเดิม ๆ ที่เคยทํากันมา และความ 

ตองการการเปล่ียนแปลงในทันที  

  2.3 การหา Brand Idea เนื่องจากเปนแบรนดใหมที่เพิ่งสรางข้ึน และตองการ

สรางการ รับรูใหแกกลุมเปาหมายที่เปนวัยทํางาน และนักศึกษาเปนสําคัญ จึงเลือกใชลักษณะ

ของการทําตลาดแบบบูรณาการภายใต Brand Idea คือ “ปฏิบัติการหมดความอดทน : ฟางเสน

สุดทาย!” ซึ่งจะใชส่ือออนไลนและการรุกไปหากลุมเปาหมายเปนหลัก เพื่อสรางการรับรูและ

แนะนําแบรนดกับกลุมเปาหมายกอน จากนั้นจึงตอยอดการสื่อสารทุกชนิดอยางผสมผสานกัน ทั้ง

ส่ือโซเชียลมีเดียตาง ๆ และส่ือปายโฆษณาหนาราน ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหแบรนดสัมผัสผูบริโภคอยาง 

ตอเนื่องและรอบดาน ถึงแมจะผูผลิตเองจะมีงบประมาณจํากัดก็สามารถนําแนวทางการศึกษาน้ี 

ไปประยุกตใชได 
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 3. Disparity : การกระจายขาวสารของแบรนดไปยังลูกคาเปาหมาย จากผลสํารวจ 

จะพบวาส่ือออนไลน ส่ือโซเชียลมีเดียตาง ๆ และสื่อปายโฆษณาหนารานเปนส่ือ 2 ประเภทที่

เขาถึงกลุมเปาหมายและมีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อไดมากที่สุด และเพื่อนก็เปนกลุมคนที่มี 

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุดดวย 

 4. Determine : การวัดผลถึงสารที่เราส่ือถึงแบรนดในในใจลูกคา หลังจากวางแผน 

การใชส่ือแลว ก็จะตองมีการทดสอบระบบ หรือสารที่ตองการสื่อวาไมผิดพลาด หรือมีความสับสน

อยูดวย ซึ่งหลังจากการใชส่ือเพื่อสงเสริมการตลาดไปแลวก็สามารถวัดผลไดหลายวิธี เชน การบันทึก

จํานวนคนที่เขามาที่ราน, การเก็บใบปลิวลดราคาที่ลูกคานํากลับมาดวย หรือการดูที่ยอดขายเปน

หลักวาเพิ่มข้ึนจากเดิมที่ไมไดทําส่ือออกไปหรือไม  

 โดยในการวิจัยคร้ังนี้ไดรับคําปรึกษา และการตรวจงานออกแบบส่ือโดยผูเชี่ยวชาญ ทัง้

ดานส่ือทองถิ่นใน จ.เชียงราย และจ.เชียงใหม, ผูเชี่ยวชาญดานศิลปกรรมและส่ือเพื่อสงเสริม 

การตลาด, ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด และผูเชี่ยวชาญดานส่ือออนไลน มาเปนผูประเมินผลให 

  เมื่อไดพิมพเขียวของแบรนดแลว การทําส่ือเพื่อสงเสริมการตลาดก็ยอมเปนไปได 

อยางงายดายและมีแกนหลักยึดเหนี่ยว เปนไปอยางมีจุดมุงหมายและมีเอกภาพในการสื่อสารใน 

คร้ังตอไป โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองเขาใจปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

ส่ือสาร อันไดแก 

 1. การวิเคราะหผูรับสารเปาหมาย  

  ผลสํารวจจากแบบสอบถามผูบริโภคผลิตภัณฑประเภท Eco Design และ/หรือ 

ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร จํานวน 400 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

เชียงใหม และ เชียงราย คละเพศ คละอายุ คละสถานะภาพ ต้ังแตวันที่ 29 มกราคม - 15 มีนาคม 

2556 โดยใชการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งได สํารวจบริเวณที่เปน

แหลงชุมชนในการจับจายเลือกซ้ือ และต้ังรานคาที่คาดวาจะมีสินคาประเภท Eco Design และ/

หรือผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรจําหนาย โดยการสํารวจจะคัดเลือก

กลุมเปาหมายที่มีทาทีสนใจ สอบถาม หรือซ้ือสินคาจากรานคาลักษณะดังกลาวซึ่ง พบวา  

  1.1 เพศหญิงจะใหความสนใจกับสินคาประเภทนี้ (60.5%) มากกวาเพศชาย 

(39.5%) 

  1.2 ชวงอายุ 16-25 ป และ 26-35 ป จะเปนกลุมของผูที่สนใจสินคาประเภทนี้มาก 

ที่สุด 

  1.3 ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 

ระดับปริญญาตรีและปวช./ปวส./อนุปริญญา 
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  1.4 ผูตอบแบบสอบถามจําานวน 400 คนมีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ รองลงมา

เปนอาชีพธุรกิจสวนตัวและขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน และ

นิสิต/ นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชนในจํานวนที่รองลงมา 

  1.5 ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียระหวาง 20,001-30,000 บาท

ตอเดือน และ 10,001-20,000 บาทตอเดือนตามลําดับ  

  1.6 ในจํานวน 400 คนที่ตอบแบบสอบถามจะเปนผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑอยูแลว 

จํานวน 234 คน คิดเปน 57.75% 

  1.7 ผลิตภัณฑที่นิยมมากที่สุด ไดแก ของฝาก/ของที่ระลึก เชน พวงกุญแจ แม็ค

เนต โปสการด อันดับสองที่มีจํานวนผูตอบไมตางจากอันดับหนึ่งมากนัก ไดแก ของใชประจําวัน 

เชน กระเปาสตางค สมุดโนต กระเปาสะพาย ถุงใสของ 

  1.8 ราคาตอหนวย (ชิ้น/แพ็ค) ที่ผูตอบแบบสอบถามมักจะจายเงินซื้อไดบอย คือ

ราคา ในชวง 51-100 บาท อันดับที่สอง คือ ราคาในชวง 101-200 บาท และชวงราคา 21-50 บาท

ตาม ลําดับ 

  1.9 50.43% ของคนที่ซื้อสินคาไมแนใจวารานที่ซื้อสินคามานั้นเปนผูผลิตเองหรือ

เปน เพียงรานคาที่รับมาขายตอ 

  1.10 คุณสมบัติเร่ือง “ออกแบบสวยงาม” มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา

มากที่สุด รองลงมาคือ “ความมีเอกลักษณเฉพาะตัว” ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้เปนคุณคาจากลักษณะ

ภายนอกของ สินคาเอง 

  1.11 สวนใหญผูบริโภคจะเปนลูกคารายใหม กลาวคือ เพิ่งซ้ือสินคาเพียง 1-12 

เดือน สวนผูบริโภคเร่ิมซื้อสินคามาแลวประมาณ 1-5 ป และนานกวา 5 ปนั้น มีจํานวนนอย 

  1.12 ผูบริโภค 62.82% จะซื้อสินคาเร่ือย ๆ ตลอดทั้งป ไมเนนแตชวงเทศกาล 

  1.13 จากผูตอบแบบสอบถาม 400 คน สวนมากจะไมแนใจวาตนเองรูจักผลิตภัณฑ 

ประเภท Eco design มีจํานวน 46% รองลงมา คือ รูจัก/เคยไดยินบาง 36.25% 

  1.14 เมื่อกลาวถึงกระดาษจากเศษวัสดุธรรมชาติแลว แนนอนวาสวนมากคนจะนกึ

ถึง “กระดาษสา” รองลงมาจึงเปน กระดาษฟางขาว 

  1.15 ความคิดสวนใหญที่มีตอผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

นั้นจะอยูในกลุมคําตอบที่มีทัศนคติเกี่ยวกับตอส่ิงแวดลอม ไดแก เปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม, การ

นําทรัพยากรกลับมาใชซ้ําอีก และเปนผลิตภัณฑทํามาจากธรรมชาติ 
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  1.16 ในจํานวน 77 คนที่เคยไดรับขาวสารจากรานที่ซื้อสินคา ไดรับขาวสารจากส่ือ

ปาย โฆษณาหนารานจํานวนมากที่สุด 46 คน (คิดเปน 59.74% ของจํานวน 77 คน) ชองทางการ 

ประชาสัมพันธที่ผูซื้อไดรับเปนอันดับสอง ไดแก การไดรับการแนะนําจากคนรูจัก หรือการสื่อสาร 

แบบปากตอปาก และอันดับที่สาม ไดแก เวบไซต/แฟนเพจ การสืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ต 

  1.17 ในสวนผูซื้อสินคาทั้งหมด 234 คน ทั้งที่ไดและไมไดรับขาวสารโปรโมช่ันจาก

ส่ือ ใด ๆ ของทางรานนั้น ยังมีความตองการรับขาวสารจํานวน 214 คน (91.45%) แสดงวาในจํานวน

ผูซื้อสินคาที่ไมไดรับขาวสารโปรโมชั่นจากทางราน จํานวน 157 คน ก็มีผูที่ตองการขาวสารจากส่ือ

อยู  

 และในสวนผูที่ไมตองการรับขาวสารโปรโมช่ัน มีจํานวนเพียง 20 คน (8.55%) เทานั้น 

โดยใหเหตุผลวาไดรับส่ือมากพอแลว, สามารถมาซื้อเองไดไมลําบาก และซ้ือไมบอย 

  1.18 58.8% ของคนที่ตองการไดรับส่ือจากทางราน เลือกที่จะรับสื่อจากชองทาง

ปายโฆษณาหนารานและเวบไซต/แฟนเพจมากที่สุด แตชองทางส่ือออนไลนนี้เองที่มีผูบริโภคเพียง 

18.18% เทานั้นที่เขาถึงชองทางนี้ 

  1.19 เพื่อน เปนกลุมคนที่อิทธิพลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑประเภท Eco design 

และ/ หรือผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

  1.20 ส่ิงที่ผลิตภัณฑ/แบรนด/รานคาควรตองปรับปรุงมากที่สุด คือ ไมมีเอกลักษณ 

เปนของตัวเอง และการประชาสัมพันธที่ไมดีพอ 

  1.21 สําหรับผูบริโภคที่ซื้อสินคา 234 คน จาก 400 คนที่ตอบแบบสอบถาม มีเพียง 

77 คน หรือ 30.47% เทานั้นที่เคยไดรับขาวสารจากรานที่ซื้อสินคา นอกนั้น 157 คน หรือ 69.53% 

ไมไดรับขาวสารและการประชาสัมพันธใด ๆ เลย    

  1.22 52.79% ของผูที่ซื้อสินคาใชอยูแลวตอบวาอาจจะแนะนําผูอ่ืนใหมาซื้อใชบาง 

และ 28.33% ที่ตอบวาแนะนําแนนอน ซึ่งถือวาผูที่เคยซ้ือสินคามีทัศนคติที่ดีตอสินคา 

  1.23 กลุมเปาหมายคิดวาโลโกประเภท WordMark Logo หรือโลโกที่ใชชื่อแบรนด 

เทานั้น ในการออกแบบกับตัวอักษรเหมาะสม และส่ือถึงผลิตภัณฑมากที่สุด 

  1.24 เม่ือกลาวถึงผลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร กลุมเปาหมาย

จะ นึกถึงสีขาวเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนสีเขียว สีครีม 

  1.25 ชองทางการวางจําหนายที่กลุมเปาหมายตองการใหผลิตภัณฑกระดาษจาก

เศษ วัสดุทางการเกษตรไปจําหนายอันดับหนึ่ง คือ อินเตอรเน็ต รองลงมาคือ ซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป 
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  1.26 กิจกรรมสงเสริมการขายที่ผูบริโภคสวนมากมีความเห็นวาเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร และเปนวิธีที่ผูบริโภคช่ืนชอบหรือตองการมาก

ที่สุด การมีสวนลด, พนักงานขายสุภาพ และของแถม ซึ่งไดคะแนนมากพอ ๆ กัน 

  และจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคตนศตวรรษที่ 21 พบวา เทคโนโลยีไดเขามา

มีสวนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขน กลาวคือ ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย

และรวดเร็ว อีกทั้งยังมีสังคมออนไลนที่จะแลกเปล่ียน ปรึกษา พูดคุย หรือแมแตซื้อของออนไลน 

ประกอบกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอม ก็มีสวนในการตัดสินใจซื้อสินคา

ดวยเชนกัน  

  โดยจากผลสํารวจจะพบวาผูบริโภคจะมีลักษณะของกลุมที่แสวงหาตนเอง (Self 

Explorers) คือ เปนกลุมที่ชอบลองผิดลองถูก มีความมั่นใจในตนเอง พยายามที่จะคนตัวตนท่ี

แทจริงของตนเอง และกลุมนี้มีรายไดสูงพอสมควร แตมีจุดที่ตางออกมาตรงที่ผูบริโภคเหลานี้ 

เลือกที่จะแสดงตัวตนไปพรอม ๆ กับการไดมีสวนไดชวยเหลือสังคม หรือการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ดวยการใชส่ิงของที่ไดประโยชนเกื้อกูลใหอีกดานหนึ่งดวยเสมอ ซึ่งผูบริโภคประเภทน้ีจะจัดอยูใน

รูปแบบผูบริโภคในแนวทางการคิดและทําอยางยั่งยืน (Illumination) ไดแก การสรางแรงบันดาลใจ

ไปสูผูอ่ืน (Self-Sustainable Inspiration) และการตลาดที่ใชความคิดสรางสรรค และปรัชญาใน

การชวยเหลือเพื่อนมนุษยมาเปนจุดขาย (Enterprise for The World) ซึ่งผูบริโภคก็จะสามารถมี

สวนสําคัญในการชวยเหลือสังคมรวมกับองคกรตาง ๆ ไดมากข้ึนดวย 

 2. การตอบสนองตอขาวสารการโฆษณา 

  2.1 เนื่องจากตัวแบรนดเองมีที่เร่ิมกอต้ังมาเพื่อแกปญหาฝุนควัน จากการเผาเศษ

วัสดุเหลือใชทาางการเกษตร ซึ่งจะเปนการเลาเร่ืองและใหบอกส่ิงที่แบรนดตองการแกผูบริโภค

ดวย ดังนั้นการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะไมไดเกิดข้ึนทันที แตจะผานกระบวนการเปนข้ันตอน

ตาง ๆ ตามลําดับ และควรใหการสื่อสารนั้นบรรลุผลสําเร็จไปทีละข้ัน โดยแบบจําลองที่สามารถ

อธิบายกระบวนการได คือ แบบจําลองลําดับข้ันของผลกระทบ (Hierarchy of effects model) 

หรือที่เรียกวา แบบจําลองลําดับข้ันของประสิทธิผลทางดานการสื่อสาร ซึ่งมี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

  2.2 การรูจัก (Awareness) 

  2.3 ความรูความเขาใจ (Knowledge 

  2.4 ความชอบ (Liking)  

  2.5 ความพอใจ (Preference)  

  2.6 ความมั่นใจ (Conviction)  

  2.7 การซื้อ (Purchase) 
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 3. พฤติกรรมการเลือกรับขาวสารของผูบริโภค 

  3.1 การเลือกเปดรับหรือการเลือกใชส่ือมวลชน (Selective Exposure)  

   ผลจากแบบสอบถามช้ีวาส่ืออินเตอรเน็ตและส่ือปายโฆษณาหนารานนั้นเปน

ส่ือ ที่ ผูบริโภคตองการ รับขาวสาร ไดมีสวนรวม และเปนไปตามกระแสของการเปล่ียนแปลงสังคม 

  3.2 การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) เพื่อใหเกิดความต้ังใจในการ

รับขอมูล ทั้งนี้เนื้อหาที่มากของแบรนดจึงตองใชลักษณะของการทําแคมเปญมาเพื่อเปนการเกร่ิน 

นําวาแบรนดนี้เกิดจากแนวคิดอยางไรดวยภาพคอนเซ็ปตเพื่อชี้ใหเห็นปญหา แตเปนการเลาเร่ือง

ใหเขาใจงาย จากนั้นจึงนําภาพจริงในกระบวนการผลิตสินคามาใชเพื่อเนนย้ําการมีอยูจริงของ

ปญหา และสุดทายเมื่อผลิตภัณฑเสร็จเรียบรอย จึงคอยเปนการใชภาพของผลิตภัณฑมาเปน

ขอมูลหลักในส่ือตอไป 

  3.3 การเลือกรับรู หรือเลือกตีความหมาย (Selective Perception or Selective 

Interpretation) หลังจากที่ผูบริโภคเลือกชมเลือกฟงแลว ผูบริโภคจะเลือกตีความหมายเนื้อหา 

ของส่ือตามความรู ความเช่ือ ทัศนคติ ประสบการณและวัฒนธรรมของตน ทั้งนี้นอกจากกผล 

การศึกษาดวยแบบสอบถามแลว ผูวิจัยยังนําส่ือตัวอยางไปทําการประเมินผลและขอคําแนะนํา 

จากผูเชี่ยวชาญ ทั้งผูเช่ียวชาญดานส่ือในทองถิ่น, ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด, ผูเชี่ยวชาญดาน 

การทําส่ือเพื่อสงเสริมงานดานการตลาด และผูเช่ียวชาญดานส่ือเฉพาะ คือ ส่ือออนไลน ทั้งนี้ เพื่อ

วิเคราะหใหชัดเจนคร้ังสุดทายกอนนําส่ือไปใชจริง 

  3.4 การเลือกจํา (Selective Retention) เปนข้ันตอนสุดทายที่จะวัดผลวาส่ือและ

สารที่ ไดนําเสนอไปนั้นสามารถจะเขาไปอยูในใจของผูบริโภคไดหรือไม 

 เมื่อไดหลักการเก่ียวกับการสรางแบรนด และการส่ือสารดานการตลาดแลว จึงจะ 

สามารถสรางเนื้อหาเพื่อที่จะไดนําไปสื่อสารตอไปยังผูบริโภคได และในหัวขอตอไปจึงไดศึกษา 

เกี่ยวกับส่ือที่เหมาะสม โดยเมื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส่ือของผูบริโภคและส่ือที่ผูบริโภคตองการ 

รับพบวาการใชส่ือออนไลนและส่ือปายประชาสัมพันธหนารานไดรับความนิยม 2 อันดับแรก ที่

มากที่สุด โดยเฉพาะส่ือออนไลนนั้นกําลังเติบโต และเปนที่นิยมอยางมากของผูบริโภคที่เปน 

กลุมเปาหมายของผลิตภัณฑ ซึ่งมีรายงานและการวิจัยจากทั่วโลกมารองรับพฤติกรรมตอบรับตอ

ออนไลนมากมาย แตก็ไมอาจทําการตลาดเพียงแคส่ืออนไลนเทานั้น ดังนั้นจึงไดออกแบบส่ือปาย

ประชาสัมพันธหนารานควบคูกันไป เพื่อเปนตัวอยางและนําไปใหผูเช่ียวชาญใน 4 กลุม อาชีพที่

เกี่ยวของดังกลาวไดประเมิน เพื่อเปนบทสรุปของการออกแบบสื่อสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก

เศษวัสดุทางการเกษตร 
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 ผลการตรวจประเมินส่ือตัวอยาง สําหรับลิตภัณฑกระดาษจากวัสดุเหลือใชทางการ 

เกษตรเปนเพียงการทดลองใชส่ือออนไลนเปนหลักในการทําตลาด และใชส่ือปายประชาสัมพันธ 

หนารานเปนส่ือสนับสนุน ต้ังแตการสรางแบรนดไปจนถึงการออกแคมเปญเพื่อสงเสริมแบรนด ซึ่ง

มีทั้งขอดี ขอเสีย และขอปรับปรุงตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. ดานศิลปกรรม 

  1.1 Logo มีผูเช่ียวชาญ 5 ทานที่ชื่นชอบ และเขาใจประเด็นที่ตองการสื่อเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ และอีก 2 ทานที่คิดวายังส่ือสารไมตรงกับผลิตภัณฑ โดยขาดความเปนกระดาษหรือ 

ขาดประเด็นในของปญหาในการส่ือสาร เชน หมอกควัน หรือพื้นผิวของกระดาษ เปนตน และมี

ขอเสนอแนะในการใชชื่อภาษาไทย เพราะจะทําใหอานงายสามารถเรียกไดงายกวา 

  1.2 การเลือกใชภาพและการจัดองคประกอบ ผูเช่ียวชาญทุกทานคอนขางช่ืนชอบ

การ เลือกภาพที่มีบรรยากาศและเร่ืองราว เพราะสามารถทําใหเขาใจตัวแคมเปญไดมากข้ึน และมี

ขอ เสนอแนะเก่ียวกับการเพิ่มภาพของผลิตภัณฑใหมากกวานี้ เพื่อจูงใจผูบริโภคสนใจผลิตภัณฑ 

และขยายขนาดตัวอักษรใหอานงายข้ึน โดยเฉพาะในสวนของเวบไซตหรือวิธีการที่จะติดตอกลับ 

กับแบรนดจะตองใหเห็นชัดเจน เมื่อมีการแชรตอไปในโซเชียลเน็ตเวิรคก็จะเรียกคนกลับมาได  

 2. ดานเนื้อหา 

  2.1 คอนเซ็ปตของแบรนด ผูเช่ียวชาญทั้ง 7 ทานมีทัศนะไปในทิศทางเดียวกันวา 

แบรนด ยังคงตองพัฒนาใหมีความชัดจนมากกวานี้ เพราะตอนนี้ยังสับสนระหวางคอนเซ็ปตของ 

แบรนดและคอนเซ็ปตของแคมเปญ ซึ่งถาหากเปนแบรนดแลวก็ดูเหมือนวาตัวผลิตภัณฑไมเดน ไม

รูวาเปนอะไร ทําเพื่อการคาขายหรือไม เพราะเหมือนเปนโครงการรณรงคเพื่อส่ิงแวดลอมมากกวา 

ดังนั้นตองเวนชวงการทําตลาด โดยเร่ิมจากทําแบรนดมีจุดยืนและชัดเจนมากข้ึน และสรางการ

รับรูในส่ือที่หลากหลายข้ึน และเมื่อทําแคมเปญเพื่อการตลาดหรือส่ือสารกับผูบริโภค เพื่อเลา

เร่ืองราวหรือโฆษณาสินคาก็สามารถทําไดงายเพราะคนจะนึกถึงความเกี่ยวของกันได 

  2.2 เนื้อหาของส่ือ มีภาพแคมเปญ 2 อัลบ้ัมที่ทําออกมาเปนตัวอยางซึ่งผูเช่ียวชาญ

ก็สามารถเขาใจวัตถุประสงคของสื่อไดทุกทาน แตตองเพิ่มเนื้อหาของผลิตภัณฑ การออกแบบ 

การใชงานจริงเขาไปดวย โดยเฉพาะหากมีภาพรีวิวการใชงานจากผูใชงานที่เปนลูกคาจริง ๆ ก็จะ

เปนการสรางความนาเชื่อถือไดมากข้ึน หรือแบรนดไดเขาไปรวมกิจกรรมกับองคกรตาง ๆ และมีการ

รับรองจากองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม หรือการออกแบบ ฯลฯ ก็จะเปนการดี สําหรับการ

ทําส่ือของแบรนด เพราะสามารถอางอิงไดวาไดอยูในกลุมที่เปนที่ยอมรับ 

 



 188 

 3. ความเหมาะสมของแผนการใชส่ือออนไลนและประเภทของส่ือ 

  ทุกทานมีทัศนะวามีความเหมาะสมดี โดยคณณัฐพล ใยไพโรจน (นักการตลาด) 

และคุณภัคคนันท(ผูจัดการฝายดิจิตอลโปรดักชัน) มีความเห็นวาจดหมายอิเล็กสทรอนิกสควรจะ 

สงเดือนละคร้ังและมีเนื้อหาไมมาก อีกทั้งการไดรับปริมาณขาวที่มากเกินไปก็ทําใหไมนาสนใจ 

และไมถูกเปดอานในที่สุด 

  สวนส่ือปายโฆษณาหนารานที่เปนส่ือประชาสัมพันธรอง ที่ใชในการสงเสริมส่ือ

หลัก อยางส่ือออนไลนนั้นโดยรวมแลวก็มีความเห็นวาทําไดคอนขางดี ใหความรูสึกอบอุน และ

เปน มิตร แตถาเพิ่มความสอดคลองกับบุคลิกของแบรนดที่แฝงไวดวยประเด็นหลักที่คอนขาง

จริงจัง ในเร่ืองของการอนุรักษส่ิงแวดลอมไปดวยก็นาจะทําใหแบรนดโดเดน และดูแตกตาง

มากกวานี้  

  อนึ่ง วัสดุและเทคนิกในการติดต้ังปายก็สําคัญมากเชนกัน โดยอาจจะตองพจิารณา 

จากสถานที่หนางานอีกทีหนึ่งเพื่อประเมินวาควรใชรูปแบบไหน เพื่อใหเปนจุดเดนและแตกตาง 

จากรานคาอ่ืน ๆ เชน เปนปายไฟในตอนกลางคืน ปายที่หมุนหรือเคลื่อนไหวได หรือมีเสียง เปนตน   

  และการที่มีส่ือออนไลนเพียงส่ือเดียวก็ยังไมอาจครอบคลุมกลุมเปาหมายได ยังคง 

ตองการสื่อทางการตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อเสริมแบรนดใหแข็งแรงมากข้ึน และนําเสนอเนื้อหา 

ที่ตองการไดรอบดานมากข้ึน เชน การออกรานหรือจัดอีเวนท เพื่อนําผลิตภัณฑไปใหกลุม 

เปาหมายไดสัมผัส การจัดทําแคตตาล็อคทั้งแบบส่ิงพิมพและออนไลนเพื่อรวบรวมรายละเอียดทุก

ดานของผลิตภัณฑทั้งวัสดุ การผลิต คุณลักษณะตาง ๆ เชน สี ขนาด การดูแลรักษา เปนตน หรือ

ถาหากจะมุงการทําตลาดออนไลนอยางจริงจังแลว ก็ควรจัดทําเวบไซตที่สามารถทําระบบการ

จายเงินไดอยางสะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได ก็จะพัฒนาธุรกิจไปไดอีกระดับ 

  นอกจากนี้การกําหนดระยะเวลาและข้ันตอน รวมถึงการใชส่ือตาง ๆ ตองยืดหยุน

ได มีการปรับใชใหเขากับสถานการณของสังคมใหได อยางเชนในยุคนี้ที่เปนยุคของส่ือดิจิตอลก็ 

ควรศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย พรอมทั้งออกแบบส่ือใหทันกับกระแส เพื่อใหแบรนดยังคง

อยูในการรับรูของผูบริโภคไมวาจะใชส่ือใดก็ตาม  

 4. สามารถของส่ือในการจูงใจใหคลอยตาม จนนํามาสูพฤติกรรมการซื้อสินคา 

  ส่ือออนไลนตัวอยางนี้สามารถทําใหคลอยตามไดจากการท่ีเห็นภาพและ

บรรยากาศ ตลอดจนเปนส่ือรณรงคที่เลาถึงปญหา ไปจนถึงวีธิแกปญหา คือ การนําไปทําเปน

ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งทุกทานก็เห็นดวยกับการแกปญหา รวมทั้ง

สนับสนุนงานวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยในคร้ังนี้ แตเม่ือถามถึงประเด็นที่วาจะนํามาสู
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พฤติกรรมการ ซื้อสินคานี้หรือไมนั้น สวนมากจะใหความเห็นวาส่ือยังไมมีความจูงใจพอที่จะทําให

รูสึกตองการ เปนเจาของผลิตภัณฑ อาจเพราะยังไมเห็นตัวผลิตภัณฑที่ชัดเจน จึงยังตัดสินใจไมได

วาชอบ สินคาหรือไม และจะซ้ือสินคาไดเพราะเหตุผลใด โดยเช่ือวาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค

นั้น ซับซอนมาก ดังนั้นจึงควรที่จะใชผลิตภัณฑเดินเขาไปหาผูบริโภคเปนอันดับแรก จากนั้นจึง 

วิเคราะหปฏิกิริยาของผูบริโภคที่มีตอสินคา และ แบรนดเพื่อนํามาวางแผนการตลาดตอไป 

 5. ส่ิงที่ควรปรับปรุง และขอแนะนําในการผลิตส่ือสําหรับผลิตภัณฑกระดาษจาก เศษ

วัสดุทางการเกษตร หรือสินคาประเภท Eco design 

  5.1 ตองใหแบรนดแข็งแรงกวานี้ เพิ่มส่ือและวิธีการทางการตลาดเพื่อเพิ่มการรับรู 

และจดจําแบรนดในกลุมเปาหมายใหมากข้ึนทั้งวิธีออนไลน และออฟไลน 

  5.2 ใชส่ือออนไลนควบคูกับส่ือประเภทอ่ืนแตจะตองคุมคอนเซ็ปต และส่ือสารใน

เร่ือง เดียวกันเพื่อปองกันการสับสนของกลุมเปาหมาย 

  5.3 จัดชวงเวลาในการทําส่ือใหดี โดยเฉพาะชวงที่สรางแบรนดจะตองเรียงลําดับ

งาน วาแผนการตลาดนี้ตองการสรางแบรนดกอนแลวคอยเลาเร่ืองราวของผลิตภัณฑ หรือตองการ 

สรางความสนใจในกิจกรรม และผลิตภัณฑกอนจึงคอยเฉลยทีหลังวาแบรนดชื่อวาอะไร เปนตน 

ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยหรือการรับรูตาง ๆ  

  5.4 โลโก และชื่อผลิตภัณฑ เปนส่ิงที่ผูบริโภคจะเรียกแทนแแบรนดขององคกร 

ดังนั้น หากใชชื่อที่เรียกงาย ออกเสียงงาย อานงาย อีกทั้งยังแสดงถึงอัตลักษณของผลิตภัณฑได ก็

จะเปนการดี  

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสื่อสารทางการตลาดโดยใช ส่ือประเภทตาง ๆ หรือการส่ือสารทาง

การตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing  Communication : IMC) มาชวยในส่ือ

หลักอยาง ส่ือออนไลนและส่ือปายโฆษณาหนารานในการรุกเขาหากลุมเปาหมาย ในกรณีนี้ที่

ผูผลิตไมมีงบ ประมาณและกําลังคนที่มากพอที่จะจัดงานแสดงสินคาได ก็สามารถพัฒนาโรงงาน

ของตนเองให เปนสถานท่ีทองเที่ยว ศึกษาดูงานเพื่อใหนักทองเที่ยวกลุมเล็ก ทั้งชาวไทยและ

ตางประเทศได เขามาศึกษาความเปนมาของกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตร อาจเพิ่ม

กิจกรรมเปดสอน และแนะนําวิธีการทํากระดาษในโรงงานเปนคร้ัง ๆ ไป หรือ การสงงานเขา

ประกวดในระดับตาง ๆ ในทองถิ่น หรือเปนผูสนับสนุนของรางวัลโดยใชผลิตภัณฑ ของแบรนดก็

เปนการเพิ่มคุณคาและ ชื่อเสียงใหผลิตภัณฑของตนเอง เปนตน 
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  และการที่มีส่ือออนไลนเพียงส่ือเดียวก็ยังไมอาจครอบคลุมกลุมเปาหมายได ยังคง 

ตองการสื่อทางการตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ อีก เพื่อเสริมแบรนดใหแข็งแรงมากข้ึน และนําเสนอ 

เนื้อหาที่ตองการไดรอบดานมากข้ึน เชน การออกรานหรืองานเทศกาลเพื่อนําผลิตภัณฑไปให 

กลุมเปาหมายไดสัมผัสจริง การใชส่ือในทองถิ่นในการประชาสัมพันธกิจกรรม เชน วิทยุชุมชน 

ปายติดรถประจําทาง เปยตน 

 2. ในอนาคตหากมีผูติดตาม หรือลูกคาประจํามากข้ึนจะตองเพิ่มการดูแลลูกคาให

มากข้ึนเพื่อ รักษาลูกคาเดิมใหได ผูประกอบการจะตองศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคา

สัมพันธเพิ่มเติม (Customer Relationship Management : CRM) ซึ่งก็คือ การสรางความสัมพันธ

กับลูกคาโดย ใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมีหลักการ เนื่องจากจํานวนคูแขงของธุรกิจแต

ละประเภท เพิ่มข้ึนสูงมาก  การแขงขันรุนแรงข้ึนในขณะที่จํานวนลูกคายังคงเทาเดิม ธุรกิจจึงตอง

พยายาม หาวิธีสรางความพอใจใหแกลูกคาอันจะนําไปสูความจงรักภักดีในที่สุด โดยเก็บขอมูล

พฤติกรรม ในการใชจายและความตองการของลูกคา จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหและใชใหเกิด

ประโยชนใน การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในดานการจัดการ ซึ่ง

เปาหมายสุดทาย ของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคาตลอดไป 

เปนกลยุทธใน การรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหม ซึ่งหากตองการใหเนนการรักษา

ลูกคาเดิมไว อาจตองใชการตลาดแบบ Loyalty Program ซึ่งถือเปนเคร่ืองมือการตลาดแบบหนึ่งที่

อยูภายใต กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธนี้ โปรแกรมดังกลาวชวยใหทราบขอมูลลูกคาในแตละ

แบรนด หรือบริการประวัติทั่วไป พฤติกรรมลูกคา ชอบหรือไมชอบสินคา บริการอะไร จํานวนเงินที่ 

ใชจาย ความถี่ที่ซื้อหรือใชบริการ โดยมีการแบงแยกฐานลูกคาที่ได จากโปรแกรมเปนกลุม ตาม 

อายุการใชงานของผูใช การแบงกลุมลูกคาทําใหทราบศักยภาพของลูกคา ชวยจัดหาโปรแกรม 

การตลาดอ่ืน ๆ มาสนับสนุนการขายและบริการไดในระยะยาว ซึ่ง กิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ 

นิยมมาก คือ การสะสมแตม และตอบแทนดวยของสมนาคุณ เมื่อ ลูกคาทําคะแนนไดตาม จาํนวน

ที่กําหนด ธุรกิจที่นิยมใช Loyalty Program ไดแก บัตรเครดิต บัตรศูนยการคา หาง สรรพสินคา 

และสายการบิน  

  การทํา Loyalty Program ที่เกิดประโยชนสูงสุดตองทําตอเนื่องยาวนาน การสะสม 

แตม ควรทําอยางนอย 1 ปข้ึนไป แตก็ข้ึนอยูกับมูลคาสินคาที่สัมพันธกับระยะเวลาการซ้ือซ้ํา อาทิ

เชน สินคาที่มีมูลคาตํ่าจะมีระยะเวลาการจัดรายการที่ส้ันกวา เพราะสามารถสรางการซื้อซ้ํา ไดสูง 

ขณะกลุมสินคามูลคาสูง ควรใชระยะเวลาจัดรายการมากกวา 1 ป เพื่อจะไดเก็บขอมูลและ 

พฤติกรรมของลูกคาใหไดเพียงพอสําหรับนําไปใชตอในงานบริหารลูกคาสัมพันธ เปนตน 
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  จากแนวคิด Loyalty Program นี้เองผูผลิตสินคาสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

แบรนดของตนเองได เชน การจัดกิจกรรมการสะสมคะแนนในการซื้อแตละคร้ัง การตั้งรางวัล ใหผู

ที่ซื้อสินคามากที่สุดในรอบป หรือมอบของขวัญใหแกสมาชิกของรานคาในวันเกิด เปนตน โดยอาจ

ทําไดหลายรูปแบบ เชน การสะสมแตม แลกของรางวัล การสงช้ินสวนสินคาลุนรับของ กํานัล เปน

ตน ซึ่งกลยุทธ CRM นี้ก็มีการพัฒนา มาอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับ พฤติกรรมของผูบริโภค  

  อนึ่ง การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารลูกคา ควรมีการจัดฐานขอมูลลูกคาให 

เปนระบบ มีการติดตามลูกคา ใชการจัดการลูกคาสัมพันธที่ดีเพื่อรักษาลูกคาเดิม ใชชองทาง 

การตลาดใหมที่ทําข้ึนใหเปนประโยชนเต็มที่ เพื่อเพิ่มลูกคารายใหม 

 3. การพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑก็มีสวนชวยรักษาฐานลูกคาเดิมไวเชนกัน 

เนื่องจาก ตลาดของผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรเปนตลาดเฉพาะและข้ึนกับ

รสนิยมของผูบริโภค อีกทั้งมีผลิตภัณฑจากกระดาษชนิดอ่ืนทดแทนได เชน กระดาษสา ที่หาซื้อได

งายกวา จึงจําเปนที่ตองพัฒนารูปแบบใหหลากหลายข้ึนแตยังคงลักษณะจําเพาะ (Uniqueness 

of Designs) ที่บงบอกเอกลักษณของแบรนดไวไดอยู และตองแสวงหานวัตกรรมใหมเพิ่มข้ึน โดย 

ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถาบันเฉพาะทางในการพัฒนา อาทิเชน 

สถาบันนวัตกรรมแหงชาติ, สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชมงคล เปนตน เพื่อคิดคนและสรางสรคงานท่ีสามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและ 

ขยับตําแหนงของตลาดข้ึนไปอยูในระดับที่สูงข้ึน และทําใหแบรนดไมหยุดนิ่ง 
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