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กรุณาใหทุนอุดหนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ 

 
  
  คณะผูวิจัย 

  ตุลาคม  2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2) 

กิตติกรรมประกาศ 
 
  รายงานการวิจัยเรื่อง การสรางตราสินคาของลิ้นจี่ในพื้นที่ อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม  สําเร็จได เนื่องจากบุคคลหลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูลขอเสนอแนะ 

คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น และกําลังใจ 

  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเจาหนา และบุคลากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามทุกทาน ที่

ใหความอนุเคราะหดานขอมูล คําแนะนํา ขอเสนอแนะ และนําลงพื้นที่ทําใหไดขอมูลที่เปน

ประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัยเรื่องนี้ 

  ขอบคุณเจาหนาที่ของสํานักวิจัยและพัฒนา ที่ไดใหความชวยเหลือ ประสานงาน และให

ขอมูลต้ังแตเร่ิมตนโครงการ ทําใหรายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จไปไดดวยดี 

  ทายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และเพื่อนรวมงานทุกๆ ทาน ที่ใหกําลังใจ 

คอยกระตุนเตือนใหที่ไดชวยสงเสริมสนับสนุนกระตุนเตือน และเปนกําลังใจตลอดมา 

 

 

 

 

  คณะผูวิจัย 

  ตุลาคม  2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (3) 

สารบัญ 
 
                         หนา 

คํานํา   (1) 

กิตติกรรมประกาศ (2) 

สารบัญ   (3) 

สารบัญตาราง  (5) 

สารบัญภาพ  (6) 

บทที่ 1 บทนํา  1 

 1.1  ความสาํคัญและที่มาของปญหา  1 

 1.2  วัตถุประสงคของโครงการวิจยั 3 

 1.3  ขอบเขตของโครงการวิจยั 3 

 1.4 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 4 

 1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  4 

 1.6  แผนการถายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวิจยัสูกลุมเปาหมาย 4 

 1.7  ระยะเวลาทําการวิจัย  5 

 1.8 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ 5 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 6 

 2.1 SWOT Analysis 6 

 2.2 การรับรู 7 

 2.3 พฤติกรรมผูบริโภค 9 

 2.4 อัตลักษณ 13 

 2.5 การสรางตราสินคา 14 

 2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 17 

 

 

 

 

 



 (4) 

บทที่ 3 วิธีการดําเนนิการวิจยั 19 

 3.1 การศึกษากลุมผูประกอบการ (เกษตรกร) และผูบริโภค 19 

 3.2  การกําหนดแนวทางการสรางตราสนิคา 19 

 3.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 20 

บทที่ 4 ผลการวิจยั 21 

 4.1 ประวัติของลิ้นจี่อัมพวา   21 

 4.2 การวิเคราะห SWOT ของลิน้จี่อัมพวา   32 

 4.3 การรับรู และพฤติกรรมการซื้อที่มีตอล้ินจีอั่มพวา 36 

 4.4 การสรางตราสินคาของลิน้จี่อัมพวา  44 

 4.5 ปญหา และอุปสรรคในการสรางตราสินคาของลิ้นจี่อัมพวา   49 

 4.6 ศักยภาพในการแขงขันของลิ้นจี่อัมพวา 50 

 4.7 แนวทางในการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาเพื่อใหตราสินคาเปนทีย่อมรับ  

  ในหมูบริโภคชาวไทย 52 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา 60 

 5.1 สรุปผลการศึกษา 60 

 5.2  อภิปรายผลการศึกษา 63 

 5.3  ขอเสนอแนะทัว่ไป 67 

 5.4  ขอเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งตอไป 67 

บรรณานุกรม  87 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  

 ภาคผนวก ข  

 

     
   
 

 
 

 

 



 (5) 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่                          หนา 

1.1 แสดงถึงสถิตกิารผลิตลิ้นจีข่องไทยตั้งแตป 2544 – 2552 2 

4.1 แสดงการวิเคราะห SWOT ของลิ้นจี่อัมพวา 32 

4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 36 

4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามอาย ุ 36 

4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 

 สวนบุคคล 37 

4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชพี 37 

4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

 ระดับการศึกษา 38 

4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามรายไดตอเดือน 38 

4.8 แสดงจํานวนและรอยละดานสถานที่ซื้อของผูตอบแบบสอบถาม 39 

4.9 แสดงจํานวนและรอยละ วัตถุประสงคในการซื้อล้ินจี่ของผูตอบแบบสอบถาม 39 

4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณของ 

 ล้ินจี่ทีม่ีตราสนิคา 40 

4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกชวงฤดูกาลทีม่ีล้ินจี ่ 40 

4.12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกพันธุล้ินจี ่ 41 

4.13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานการตัดสินใจซื้อล้ินจี่ 

 เปนสินคาทีม่ตีราสินคา 41 

4.14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานเคยซื้อล้ินจี่พันธุที่ม ี

 ชื่อเสียงของอมัพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม 42 

4.15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกพันธุล้ินจี่ที่มี 

 ชื่อเสียงของอมัพวา 42 

4.16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานรูจกัลิ้นจี่อัมพวา 43  

4.17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานจุดเดนของลิ้นจี่ 

 อัมพวามีลักษณะเดน 43 

 



 (6) 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่                            หนา 

1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 4 

2.1 ข้ันตอนในการรับรู (Perception process)  7 

2.2 โมเดลอยางงายของการตัดสินใจของผูบริโภค  

 (A simple model of consumer decision making)  9 

4.1 การตอนกิง่ 24 

 

 



 1 

บทที่ 1 
 

บทนํา 

 
 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 ความอุดมสมบูรณของประเทศไทย ทาํใหมีผลไมทั่วทุกภูมิภาค ผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนกนั

ออกผลผลิตใหคนไทยและชาวโลกไดสัมผัสกับความอรอยที่หลากหลายตลอดทัง้ป ไมซ้ําแบบกัน 

แตละพื้นที่จะมีเอกลักษณทีโ่ดดเดนเฉพาะตัว เชน ทีส่มุทรสงคราม ยามเขาหนารอนจะมีผลไม

พิเศษชนิดหนึง่ ที่สรางชื่อเสยีงและความภาคภูมิใจใหทองถิ่นดวยรสชาติที่หวานหอม กรอบ อรอย 

ทําใหใครไดชิมแลวตองติดใจ จนบอกไดวานี่คือ “สุดยอดลิ้นจี่ของสมทุรสงคราม” 

 ล้ินจี่มีถิน่กาํเนิดของมาจากประเทศจนีตอนลาง ซึ่งสันนษิฐานวา ล้ินจี่เขามาในประเทศ

ไทยโดยทางเรือ ตั้งแตชวงตนกรุงรัตนโกสนิทร เปนเรื่องที่แปลกที่วาลิ้นจี่เมืองไทยมีแหลงปลกู 2 

แหง คือ ภาคเหนือที่จงัหวัดเชียงราย เชียงใหม พะเยา และอีกแหงหนึ่งลงมาที่ภาคกลางตอนลาง 

คือ จังหวัดสมทุรสงคราม ล้ินจี่ที่ปลูกตางพื้นที่ จะมีความแตกตางกนั 

 พันธุล้ินจีท่ี่ปลูกที่จงัหวัดสมทุรสงคราม เปนพนัธุที่สามารถติดดอกออกผลไดโดยไม

ตองการอากาศที่หนาวเยน็มากนัก ไดแก พนัธุคอม กะโหลก สําเภาแกว และสาแหรกทอง ล้ินจี่

สมุทรสงครามจะสุกประมาณเดือนเมษายน ใหผลผลิตเฉลี่ยปละประมาณ 4,000 ตัน ข้ึนกับสภาพ

ดินฟาอากาศ 

 เปนเวลากวารอยปที่ชาวสวนลิ้นจี่แมกลองสามารถพฒันาสายพนัธุสีสัน รสชาต ิ จนมี

เอกลักษณเฉพาะตวั สรางความโดดเดนของตนเอง โดยเปนความโดดเดนในแงของรสชาตขิอง

ล้ินจี่พนัธุ "คอม" ผูเปนราชินีแหงลิ้นจีเ่มอืงแมกลอง เมื่อเปรียบเทยีบกับสายพันธุอ่ืนในภาคกลาง

และภาคเหนือ นอกจากนี้โดยที่ลักษณะของตนลิ้นจี่ของสมุทรสงครามไมคอยสูง เปนพุมแจให 

ผลดก จึงไดชื่อวา "คอม" และถาถามถึงเอกลกัษณของลิ้นจีพ่ันธุคอม ชาวสวนก็จะตอบวาตอง 

“หนามตั้ง หนงัตึง เนื้อเตง ลองชาด” 

 ปจจุบันประเทศไทยผลิตลิ้นจี ่  ป 2544-2552 เฉลี่ยปละ 77,711 ตัน โดยป 2551 ประมาณ

การผลผลิต 53,175 ตัน แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก สมุทรสงคราม เชียงใหม เชียงราย พะเยา และ นาน  
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ตารางที ่1.1  แสดงถึงสถิติการผลิตลิ้นจีข่องไทยตั้งแตป 2544 – 2552  

 

ป พ.ศ. 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
ปริมาณ 

(ตัน) 
88,225 93,460 69,049 86,943 79,274 73,668 73,858 53,175 

แหลงที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 

 ล้ินจี่เปนผลไมที่เนาเสียและบอบช้ํางาย อายุการเก็บรักษาสัน้ ทําใหเปนอุปสรรคตอการ

กระจายสนิคา การขนสง และตลาดคอนขางจาํกัด หากใชการสารรักษาความสดกอ็าจจะสงผลตอ

การสงออกลิน้จี่ไปยังตางประเทศ วิธีการซื้อขายที่ดาํเนนิอยูในปจจุบนั ทําใหชาวสวนไดรับราคา

ต่ําและขาดอํานาจในการตอรองเนื่องจากเงื่อนไขตางๆ ของพอคาโดยเฉพาะเจาของสวนลิน้จีท่ี่มี

ขนาดเล็ก โดยขอมูลดานการผลิตและการตลาดยังไมมปีระสิทธิภาพ เกษตรกรไดรับรูขอมูลตางๆ 

ชากวาพอคาผูรับซ้ือ ผลผลิตลิ้นจี่ในแตละปใหผลผลิตไมสม่ําเสมอทําใหยากตอการวางแผนใน

การตลาด และการสงออกในชวงที่ล้ินจีเ่ร่ิมออกผลผลิตโดยลิ้นจี่ยงัไมแกจัดทําใหล้ินจี่มีคุณภาพ 

ไมดี ลูกเล็ก ไมหวาน ตลาดตางประเทศขาดความเชื่อถือ (ทีม่า : กรมการคาตางประเทศ, 

กรกฎาคม 2552)  

 ผลผลิตลิ้นจี่ทีอ่อกมาสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดทั้งแบบขายผลสด และขาย

เพื่อนาํไปแปรรูป เชน ล้ินจีก่ระปอง เปนตน จาํหนายทั้งในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ  

ในการขายผลสดนั้นยงัไมมกีารสรางตราสินคา เนื่องจากเกษตรกรอาจมองวาเปนสินคาทัว่ไปไม

จําเปนตองมีตราสินคา สวนลิ้นจี่แปรรูปมักจะขายใหกับโรงงานเพื่อรับแปรรูป และจะใสตราสินคา

ของตนเอง สามารถเพิ่มมูลคาไดมากขึ้น   

 อยางไรก็ดี ล้ินจี่เปนสินคาเกษตรที่มีลักษณะเปน Commodity Market  คือ เปนสนิคาที่

ลักษณะหรือรูปลักษณที่เหมอืนๆ กนั ทําใหผูบริโภคไมเห็นถึงความแตกตาง และมคีวามผูกพนักบั

สินคาต่ํา การที่จะทําใหเกิดความแตกตางในดานของราคาหรือการที่จะขายใหไดราคาสงูกวา

ผูขายรายอืน่ๆ ในตลาดนั้นทาํไดยากมาก  

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดนโยบายและ

วางแผน การพัฒนาการเกษตรของประเทศ ในสวนของผลไมล้ินจี ่คือ (1) สงเสริมและใหความรูแก

เกษตรกรอยางทัว่ถงึในการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ (2) สนับสนนุเกษตรกรใหมบีทบาทในการสราง

มูลคาเพิม่และกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภค (3) เรงวิจยัการยืดอายุล้ินจี่สดเพื่อขยายตลาด ซึ่งจะ
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เห็นสอดคลองกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

นโยบายการวจิัยของชาติ และนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกบัการปรบัโครงการสรางเศรษฐกิจให

สมดุลและยั่งยืน เพื่อเพิม่ผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานของความรูและความ

เปนไทย บนรากฐานของความรูสมัยใหม เพื่อสรางตราสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสนิคา

เปนทีย่อมรับของตลาด 

 ดวยเหตนุี้ การทําวิจัยเรื่องนี้เสนอแนวทางเพื่อนํากลยทุธการตลาดเกีย่วกับการสรางตรา

สินคามาใชในการสรางตราสินคาใหกับล้ินจี่สมทุรสงคราม เพื่อชูจุดเดนของลิ้นจี่สมุทรสงคราม ทํา

ใหเกิดความแตกตางจากลิน้จี่สายพนัธุอ่ืนๆ อีกทัง้ยงัเปนการเพิม่มลูคาใหสูงขึน้ดวย และที่สําคญั

การสรางตราสินคาจะชวยใหผูบริโภคเกิดการรับรูไดงาย มีทัศนคติที่ดี มีความผกูพนักับสินคา เกิด

พฤติกรรมการซื้อซํ้า และเกดิความภักดีตอตราสินคาในที่สุด  
 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
  โครงการวิจยัเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคดังนี ้

1. ศกึษาอัตลักษณของลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. การสรางตราสินคาจากอัตลักษณของลิ้นจี่ในพืน้ทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม 
 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยนีมุ้งเนนการวิจยัเชิงคุณภาพและเชงิปริมาณ ในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม และ

กรุงเทพ มหานคร เพือ่ศึกษาถึงประวัติศาสตร จุดแขง็ จดุออน ปญหา และอุปสรรคของลิน้จีใ่นพืน้ที่

จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาถงึการการรับรู รวมถงึพฤตกิรรมการซือ้ของผูบริโภค ในการ

กําหนดอัตลกัษณของล้ินจี่สมทุรสงคราม และนํามาซึง่แนวทางในการสรางตราสนิคา  
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1.4 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
  ในการศึกษาวจิัยเรื่องนี ้มกีรอบแนวคิดในการวิจยัดังนี ้

ประวัติของลิ้นจี่อัมพวา 
SWOT 

อัตลักษณของลิ้นจี่ 
อัมพวา 

ผูประกอบการ (เกษตรกร) 

การรับรูถึงลักษณะของ
ลิ้นจี่สมุทรสงคราม อัตลักษณของลิ้นจี่ 

อัมพวา 

ผูบริโภค 

พฤติกรรมการบริโภค 

กําหนดแนวทางการสรางตราสินคา 

 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวจิัยเรื่องนี ้มีดงันี ้

 1. แนวทางในการสรางตราสินคาใหกับล้ินจีอํ่าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม 

 2. เผยแพรผลการวิจัยโดยการตีพิมพผลการวิจัยในวารสารวิชาการหรือรายงานการประชุม

วิชาการ 

 

1.6 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสูกลุมเปาหมาย ดังนี ้

 1. การใหขอมูลเกี่ยวกบัการสรางตราสนิคากบัหนวยงานในจังหวัดสมทุรสงคราม ซึง่อาจ 

จะเปนกลุมแมบาน สหกรณจังหวัด หรือกลุมผูรวบรวมผลผลิตลิ้นจี่เพื่อกอใหเกิดการใชงานจริง 
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1.7 ระยะเวลาทําการวิจัย  
  ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการ มกีําหนด 1 ป 
 

ระยะเวลาในการดําเนินกจิกรรม  (เดือน) 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.จัดทําโครงรางงานวิจยั             

2.สรางเครื่องมือการสัมภาษณ  

และแบบสอบถาม ทดสอบเครื่องมือ 

            

3. เก็บขอมูลภาคสนาม             

4. วิเคราะหขอมูลภาคสนาม             

6.สรุปงานวิจยัและเขียนรายงาน

ฉบับสมบูรณ 

            

 

1.8 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ มีดังนี ้

 1. เผยแพรแนวทางการสรางตราสินคาใหกับล้ินจี่สมทุรสงคราม 

 2. หนวยงานทีน่าํผลการวิจยัไปใชประโยชน คือ กลุมเกษตรกรในพืน้ที่จงัหวัดสมทุรสงคราม 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กลุมแมบาน สหกรณ ฯลฯ 
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 

การศึกษาวิจยัเรื่อง การสรางตราสนิคาของลิ้นจี่ในพืน้ที่อําเภออัมพวา ผูวิจัยไดทาํการศึกษา

คนควาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของดังนี ้

1. SWOT Analysis 

2. การรับรู 

3. พฤติกรรมผูบริโภค 

4. อัตลักษณ 

5. การสรางตราสินคา 

6. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

2.1  SWOT Analysis 
  SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซึง่ชวย

ผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน และกําหนดโอกาสและอุปสรรค

จากสภาพ แวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศกัยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทาํงานของ

องคกร  

  SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats ซึ่งหมายถงึ  

   1) Strengths คือ จุดแข็ง หมายถงึ ความสามารถและสถานการณภายในองคกร

ที่เปนบวก ซึ่งองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทาํงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถงึ การ

ดําเนนิงานภายในที่องคกรทาํไดดี 

   2) Weaknesses คือ จุดออน หมายถงึ สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและ

ดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

หรือหมายถงึ การดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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   3) Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่

เอื้ออํานวยใหการทาํงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถงึ สภาพแวดลอมภายนอกที่

เปนประโยชนตอการดําเนนิการขององคกร 

   4) Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการ

ทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอ

องคกร  

  ในการวิเคราะห SWOT นัน้ บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งทีท่ําไดยาก 

เพราะทัง้สองสิง่นีส้ามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลีย่นแปลงอาจทาํใหสถานการณที่เคยเปนโอกาส

กลับกลายเปนอุปสรรคได และในทางกลบักัน อุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวย

เหตุนี้องคกรมคีวามจาํเปนอยางยิ่ง ที่จะตองปรับเปลี่ยนกลยทุธของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสถาน การณแวดลอม 

 

2.2  การรับรู 
  การรับรู (Perception) หมายถงึ  กระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ และ

ตีความเกีย่วกบัส่ิงกระตุน โดยอาศัยประสาทสัมผัสทัง้หา เพื่อสรางภาพที่มีความหมายออกมา 

(Kerin, Harley and Rudelius.  2004 : 106) ข้ันตอนการรับรูแบงได 4 ข้ันตอน ดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 2.1  ข้ันตอนในการรบัรู (Perception process) 
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  1. การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร เกิดขึ้นไดเมื่อผูบริโภคเปดโอกาสใหขอมูลเขาสู

ตัวเอง เชน ผูชมโทรทัศนอาจจะเลือกเปลีย่นชองหรือออกจากหอง เมื่อขาวสารหรือโฆษณานั้นไม

นาสนใจหรือเลือกชมถาโฆษณานัน้นาสนใจ 

  2. การตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเลือกที่จะตัง้รับส่ิงเรา และ 

เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความตั้งใจรับขอมูล นักการตลาดจะตองใชความพยายามที่จะสรางงาน

การตลาดใหมลัีกษณะเดน เพื่อทาํใหเกิดความตัง้ใจรับขาวสารอยางตอเนื่อง 

 3. ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร ในขั้นตอนนี้เปนการตีความหมายขอมูลที่ได

รับเขามาวามคีวามเขาใจตามที่ผูสงตองการหรือไม ถาเขาใจก็จะนําไปสูข้ันตอไป การตีความ

ข้ึนอยูกับทัศนคติ ความเชื่อถือและประสบการณ 

 4. การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร หมายถงึ การที่ผูบริโภคจดจําขอมูลบางสวนที่เขา

ไดเห็นไดอานหรือไดยิน หลังจากการเปดรับและเกิดความเขาใจแลว นักการตลาดตองพยายาม

สรางขอมูลใหอยูในความทรงจาํของผูบริโภค ซึ่งความจาํของผูบริโภคจะทําใหเกิดการตัดสนิใจซื้อ 

  ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) การรับรูเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของ

บุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตน 

และความ สามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้น การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

จึงขึ้นอยูกับปจจัยการรับรู และสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยการรับรูประกอบดวยประสาท

สัมผัส และปจจัยทางจิต คือ ความรูเดิม ความตองการ และเจตคติเปนตน การรับรูจะ

ประกอบดวยกระบวนการสามดาน คือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ 

  การรับรูจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้น อยูกับส่ิงที่มีอิทธิพล หรือปจจัยในการรับรู 

ไดแก  ลักษณะของผูรับรู ลักษณะของสิ่งเรา เมื่อมีส่ิงเราเปนตัวกาํหนดใหเกิดการเรียนรูไดนั้น

จะตองมีการรับรูเกิดขึ้นกอน เพราะการรับรู เปนหนทางที่นําไปสูการแปลความหมายที่เขาใจ

กันได ซึ่งหมายถึง  การรับรูเปนพื้นฐานของการเรียนรู ถาไมมีการรับรูเกิดขึ้น การเรียนรูยอม

เกิดขึ้นไมได    การรับรูจึงเปนองคประกอบสําคัญ  ที่ทําใหเกิดความคิดรวบยอด ทัศนคติของ

มนุษย อันเปนสวนสําคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน 

  การที่จะเกิดการเรียนรูไดนั้นจะตองอาศัยการรับรูที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อันเปนผลมาจากการไดรับประสบการณ การรับรูมขีบวนการทีท่าํใหเกิดการรบัรู โดยการนํา

ความรูเขาสูสมองดวยอวัยวะสัมผัส และเก็บรวบรวมจดจําไวสําหรบัเปนสวนประกอบสําคัยที่ทาํ

ใหเกิดมโนภาพและทัศนคติ ดังนั้นการมส่ิีงเราที่ดีและมีองคประกอบของการรับรูที่สมบูรณถูกตอง 

ก็จะทาํใหเกิดการเรียนรูที่ดดีวยซึ่งการรับรูเปนสวนสําคญัยิ่งตอการรบัรู 
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2.3  พฤติกรรมผูบริโภค 
  พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถงึ พฤติกรรมการตัดสินใจและการ

กระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบแสนองความ

ตองการและความพึงพอใจของเขา (Solomon.  2002 : 528) 

 

 
   

ภาพที่ 2.2 โมเดลอยางงายของการตัดสนิใจของผูบริโภค (A simple model of consumer  

decision making)  

แหลงที่มา : (ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  2550 : 234) 
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 จุดเริ่มตนของรูปแบบจาํลองขางตนอยูที่ส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน 

แลว ทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนัน้รูปแบบจําลองนีจ้ึงอาจเรียกวา แบบจําลองตัว

กระตุน ปฏิกิริยาตอบสนอง (S-R Model) โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 1. สิ่งกระตุน (Stimulus) หมายถงึ ส่ิงทีผ่ลักดันใหบุคคลเกิดการตอบสนองหรือการ 

ตัดสินใจ ส่ิงกระตุนประกอบดวยสิ่งกระตุนภายนอก และส่ิงกระตุนภายในดังมรีายละเอียด  

  1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)  เปนสิ่งกระตุนที่สําคัญมาก

ที่ นักการตลาดจะตองจัดใหมีข้ึน เพราะจะสรางใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ เปนสิ่งกระตุนที่ 

เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซึ่งประกอบดวย  

   1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม 

เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ  

   1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกาํหนดราคาสนิคาใหเหมาะกับ

ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย  

   1.1.3 ส่ิงกระตุนดานชองทางการจดัจําหนาย (Distribution or Place) เชน การ

จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทัว่ถึงเพื่อสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความตองการสินคา  

   1.1.4 ส่ิงกระตุนดานสงเสรมิการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ 

การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพนัธอันดีกับ 

บุคคลทั่วไปเหลานี ้ซึ่งถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ  

  1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภค

ที่อยูภายนอกองคกรซึ่ง บริษัทไมสามารถควบคุมได ส่ิงกระตุนเหลานีไ้ดแก  

   1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ 

ผูบริโภค ส่ิงเหลานี้มีอิทธพิลตอความตองการของบุคคล  

   1.2.2 ส่ิงกระตุนทางดานเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดาน 

ฝาก-ถอนเงนิอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึน้  

   1.2.3 ส่ิงกระตุนทางดานกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน  

กฎหมายเพิ่มหรือลด ภาษีสินคาใดสนิคาหนึ่งจะมีอิทธพิลตอการเพิม่หรือลดความตองการของผูซื้อ  

   1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนมธรรมเนียมประเพณีไทยใน 

เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 

 

 



 11 

 2. กลองดําหรือความรูสึกนกึคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) หมายถงึ ความรู

สึกนึกคิดของผูซื้อเปรียบเทยีบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบ

ได จึงตองพยายามคนหาความ จงึตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อซึ่งไดรับอิทธพิล

จากปจจัยตางๆ ที่มีอิทธพิลตอความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

  2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมอิีทธิพลจาก 

ปจจัยตางๆ คอื ปจจัยดานวฒันธรรม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

  2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย 

ข้ันตอน ดงันี ้ (1) การรับรูความตองการ (ปญหา) (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผล

ทางเลือก (4) การตัดสินใจซือ้ (5) พฤติกรรมภายนอกหลังการซื้อ 

   2.2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) การที่ผูบริโภครูจักปญหา 

หมายถงึ ผูบริโภคทราบความจําเปนและความตองการในสินคา งานของนักการตลาดในขั้นนี้ คือ 

จัดสิ่ง กระตุน ความตองการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย หรือการสงเสริม

การตลาด เพือ่ใหผูบริโภคเกิดความตองการในสนิคา  

   2.2.2 การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภครับรูปญหา นั่นคือ 

เกิดความตองการในขั้นที่ 1 และจะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ (1) แหลงขอมูลไดแก 

ครอบครัว เพือ่น คนรูจัก (2) แหลงการคา ไดแก ส่ือโฆษณา พนกังานขาย งานของนักการตลาด ที่

เกี่ยวของกับกระบวนการในขั้นนี้ คือ พยายามจัดขอขาวสารใหผานแหลงการคา และแหลงบุคคล

ใหมีประสิทธภิาพและทัว่ถงึ 

   2.2.3 การประเมนิผลทางการเลือก (Evaluation of Alternatives) การ

พิจารณา เลอืกผลิตภัณฑตางๆ จากขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที ่ 2 หลักเกณฑทีพ่ิจารณาคือ (1) 

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑตางๆ เชน รูปราง รูปทรง (2) การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ เชน ราคาเหมาะสม คุณภาพสูง (3) ความเชื่อถือเกี่ยวกบัตราสินคาหรือภาพลักษณ 

ซึ่งความ เชื่อนี้จะมีอิทธพิลตอการประเมนิทางเลือกในการตัดสินใจ (4) เปรียบเทยีบระหวางยี่หอ 

ตางๆ งานของนักการตลาดที่เกีย่วของกับกระบวนการขั้นนี้ คอื การจัดสวนประสมทาง

การตลาดดานตางๆ ใหเหมาะสม  

   2.2.4 การตัดสินใจซือ้  (Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยี่หอ 

ใด เนื่องจากมีการประเมนิผลทางเลือกตาง ๆ มาแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑที่

ชอบ มากที่สุด และ ปฏิเสธทีจ่ะซื้อสินคาทีต่นเองไมมีความพอใจที่จะซื้อ 
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   2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) เปนความรูสึก

พอใจหรือไมพอใจหลังจากมกีารซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว ความรูสึกนีข้ึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิต

ภัณฑและ ความคาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตรงตามที่คาดหวังก็จะเกิดผลใน

ทางบวก คือ ผูบริโภคมีความพงึพอใจและมีแนวโนมที่จะซื้อ แตถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติไมตรงตาม

ความตองการหรือ ต่ํากวาทีค่าดหวงัยอมเกิดผลในทางลบ นัน่คือ ผูบริโภคไมพอใจและมีแนวโนมที่

จะไมซื้อซํ้าคอนขางสงู 

 3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หมายถงึ พฤติกรรมที่มีการแสดง

ออกมา ของบุคคลหลังจากที่มีส่ิงกระตุน ซึง่หมายถงึ การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer’s   

Purchase decision) ประกอบดวยการตดัสินใจดานผลิตภัณฑ การตัดสินใจดานรานคาและการ

ตัดสินใจ เกีย่วกับวธิีการซื้อดังนี้  

  3.1 การตัดสนิใจดานผลิตภณัฑ (Product Decision) การตัดสินใจของผูบริโภค

ที่จะซื้อผลิตภณัฑหนึ่งจะขึ้นอยูกับทัศนคติตอผูประกอบการธุรกิจและยี่หอ ราคา การลดราคา 

การ ตัดสนิใจดานผลิตภัณฑจะทําการตัดสินใจเกี่ยวกบัเร่ืองตอไปนี ้(1) การตัดสินใจเกี่ยวกับยีห่อ 

(Brand Decision) (2) การตัดสินใจดานราคาและการลดราคา (Price and Deal Decision) (3) 

การตัดสินใจซือ้โดยฉับพลนั (Impasse Decision)  

  3.2 การตัดสนิใจดานราคา (Store Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับรานคาของ 

ผูบริโภคขึ้นอยูกับทัศนคติความรูสึกตอรานนัน้ ๆ การเลอืกรานคา (Choice  of  Store) การเลือก 

รานคาขึ้นอยูกับทําเลที่ตัง้ ประเภทของสนิคา ราคา และการบริการ  

  3.3 การตัดสนิใจเกี่ยวกับวิธีการซ้ือ (Method of Purchase Decision) ลักษณะ

หรือ วธิีการซื้อของผูบริโภคจะใชหัวขอตอไปนี้พิจารณาคอื  

   3.3.1 ทัศนคติตอเวลาและระยะทาง (Attitude Toward Time Distance)  

ผูบริโภค จะเปรียบเทียบระหวางระยะทางกับสินคาที่จาํหนาย  

   3.3.2 การตัดสินใจจบัจายหลายประเภท (Multiple Shopping Decision)  

ผูบริโภคมักนยิมไปรานคาทีส่ามารถหาซื้อของที่ตองการไดครบทุกอยางภายในรานเดียว (One 

Stop Shopping) 
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2.4  อัตลักษณ 
  คําวา อัตลักษณ (Identity) (อานวา อัด-ตะ-ลัก) ประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) ซึ่ง

หมายถงึ ตน หรือ ตัวเอง กบั ลักษณ ซึ่งหมายถงึ สมบัตเิฉพาะตวั  

  อัตลักษณ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Identity (อานวา ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถงึ ผลรวม

ของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ทาํใหส่ิงนั้นเปนทีรู่จักหรือจําได เชน นกัรองกลุมนี้มีอัต

ลักษณทางดานเสียงที่เดนมาก ใครไดยินก็จาํไดทนัท.ี สังคมแตละสังคมมีอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของตนเอง. โลกาภิวัตนทาํใหอัตลักษณของสงัคมไทย (ราชบัณฑิตย สถาน) 

  อัตลักษณ (identity) เปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งจะ

เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรคระหวางตวัเรากบัคนอ่ืน โดยผานการมองตนเองและการที่คนอื่นมอง

เรา อัตลักษณตองการความตระหนัก (awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอยาง 

นั่นคือเราจะตองแสดงตนหรือยอมรับอยางตั้งใจกับอัตลกัษณที่เราเลือก ความสาํคัญของการ

แสดงตนก็คือ การระบุไดวาเรามีอัตลักษณเหมือนกลุมหนึง่และมีความแตกตางจากกลุมอ่ืน

อยางไร และ “ฉันเปนใคร” ในสายตาคนอืน่ (นัทธนัย ประสานนาม, 2550) 

  คําวา “อัตลักษณ” มีความแตกตางจากคําวา “บุคลิกภาพ” เนื่องจากบุคคลอาจมีความ

เหมือนกนัไดในแงของบุคลกิภาพ เชน การมีนิสัยหรือลักษณะบางอยางที่อาจจะเหมือนกันได แต

การเหมือนกนัในดานอัตลักษณของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ มคีวามรูสึกรวมกันในดานการ

ตระหนักรู (Awareness) บางอยางเกี่ยวกับตัวตนของเรา หมายถึง การยอมรับในความเปนตัวตน 

ประกอบเขากบัการแสดงตวัตน (Making oneself) ใหเห็นวามีความเหมือนหรือแตกตางอยางไร

กับกลุมอ่ืนหรอืบุคคลอื่น  

  ฉลาดชาย รมิตานนท (2550) กลาววาอัตลักษณนัน้ไมใชส่ิงที่เกดิขึ้นลอยๆ ตาม

ธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่เกดิจากการสรางของวฒันธรรมในชวงเวลาหนึง่ และวฒันธรรมก็เปน

ส่ิงกอสรางทางสังคม (Social construct) นอกจากนีว้ัฒนธรรมก็ไมใชส่ิงทีห่ยุดนิ่งหรือตายตัว 

หากแตมีรูปแบบเปนวงจรทีเ่รียกวา “วงจรแหงวฒันธรรม (Circuit of culture)” 

  ดังนัน้ อัตลักษณทั้งหลายจงึมีกระบวนการถูกผลิต (Produced) ใหเกดิขึ้น สามารถถูก

บริโภค (consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยูในวฒันธรรมเหลานั้น และทั้งนี้ยงัมี

การสรางความหมายตางๆ (Creating meanings) ผานทางระบบตางๆ ของการสรางภาพตัวแทน 

(Symbolic systems of representation) ที่เกีย่วกบัตําแหนงแหงที่ตางๆ ทางอัตลักษณอัน

หลากหลายทีเ่ราเลือกใช หรือนําเอามาสรางเปนอัตลักษณของเรา 
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  องคประกอบของอัตลักษณ  ประกอบดวย  

  1. ชื่อ (Names) ชื่อของบริษัทเปนส่ิงที่มีความสําคัญเปนอนัดับแรก  

  2. เครื่องหมาย (Marks) เครื่องหมายทีส่รางขึ้นอาจเปนเพยีงการใชชื่อ ตัวอักษร 

หรืออาจเปนการผสมผสานระหวางภาพและตัวอักษรก็ได หรือเปนกราฟกเพียงลาํพงัก็ได 

  3. ตัวอักษร (Typography) จําเปนตองมีการกาํหนดรูปแบบตัวอักษรที่ใชทัง้ระบบ

โดยทั่วไปแลวนักออกแบจะกําหนดรูปแบบการใชตัวอักษรที่ใชกับสัญลักษณ และเลือกแบบอื่นที่

เขากันไดดีกับแบบตัวอักษรนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  4. สีอัตลักษณ (Color Signature) มักมทีี่มาจากสีของสัญลักษณทีน่ักออกแบบสราง

ใหเกิดการจดจําขึ้นในใจผูบริโภค นักออกแบบจึงกาํหนดสีอัตลักษณและโครงสีอ่ืนๆ ที่ใชรวมกับ

สีอัตลักษณนัน้ขึ้นจาํนวนหนึ่ง เพื่อใหการออกแบบมคีวามยืดหยุนไดบาง แตขณะเดียวกนักย็ัง

คงไวซึ่งโครงสรางอัตลักษณเดียวกนั  

  5. ขอความประกอบ (Tag Line) ขอความประกอบนี้จะเปนขอความสัน้ๆที่อธิบาย

ถึงความเปนองคกรทีว่างอยูชื่อหรือสัญลักษณ เพื่อเปนการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะของ

องคกร 

  โดยสรุป ในการสรางอัตลักษณที่ดีตองมีลักษณะของ 3Cs นั่นคอื (1) Clear (2) 

Consistency (3) Creative สรุปความงาย ๆ คือ กระจาง ตอเนื่อง และสรางสรรค กลาวคือ ตอง

ตอบคําถามใหไดวา ทาํอยางไรถึงจะมีอัตลักษณที่ชัดเจน ซึ่งการคนหาคําตอบ การทําความเขาใจ

กับเปาหมายของบริษัท และทําความเขาใจกับวิสัยทัศนของบริษัท รวมถึงพันธกิจ เปาหมาย ซึง่มี

ความสาํคัญอยางมาก ในการสรางอัตลกัษณจะตองพยายามสรางใหเกิดข้ึนจริงและไมเปลี่ยนแปลง 

โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการสรางความแตกตาง มีความตอเนื่องออกมาเพื่อใหคนไมสับสน 

 

2.5  การสรางตราสินคา 
  สมาคมการตลาดอเมริกา [American Marketing Association (AMA)] ไดใหคํานยิาม

ของตราสินคาไววา ตราสินคา (Brand) คือ ชื่อ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ (Symbol)  

การออกแบบ (Design) หรือการประสมประสานทุกอยางเขาดวยกัน เพื่อระบุสินคาและบรกิาร

ของผูขายรายหนงหรือกลุมของผูขาย ซึง่จะทําใหสินคาของพวกเขามีความแตกตางจากคูแขงขนั 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550 : 300) 
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  Aaker (1996) ไดใหนิยามของตราสินคา (Brand) คือ ชื่อ สัญลักษณ ซึ่งประกอบดวย  

โลโกเครื่องหมายการคา และรูปแบบของบรรจุภัณฑที่มีความแตกตางกนัในแตละตราสินคา  

ตราสินคา ทาํขึ้นมาเพื่อมุงแสดงถึงสนิคาและบริการแกผูบริโภค อีกทั้งสรางความแตกตางจาก

คูแขง 

  Kotler (1993) กลาววา ตราสินคาเปนชือ่ เงื่อนไข เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือการ

รวมตัวของสิง่เหลานี ้ เพื่อแยกแยะสนิคาหรือบริการของผูขายรายหนึง่หรือกลุมหนึง่ และเพื่อสราง

ความแตกตางออกจากคูแขงขัน นอกจากนี้ตราสินคายังเปนคําสญัญาของผูขายหรือผูผลิตที่จะ

จัดสงสนิคา ผลประโยชน และบริการใหแกผูซื้ออยางแนนอน ตราสินคาที่มีชื่อเสียงจะเปนการ

รับประกันคุณภาพ อีกทั้งตราสินคา มีระดบัความหมายถึง 6 ระดับ คือ คุณลกัษณะ (Attributes) 

ประโยชนที่ไดรับ (Benefits) คุณคา (Values) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) 

และผูใช (Users) 

  นอกจากนี ้ ตราสินคามีความหมายครอบคลุมถึงลักษณะที่จับตองได (Tangible 

Attributes) ของสินคา นัน่คือ ลักษณะทีส่ามารถใชประสาทสมัผัสทัง้หา ไดแก ตา หู จมูก ปาก 

และรางกาย ซึ่งสัมผัสไดทั้งในลักษณะแยกเดี่ยวและรวมกัน ครอบคลุมลักษณะที่จับตองไมได 

(Intangible Attributes) ของสินคาที่เกิดข้ึนจากความรูสึกที่ผูบริโภคไดเขาไปสัมผัสกับตราสินคา

และครอบครองตราสินคา  

  ตราสินคายงัเปนพนัธะสัญญาที่สินคามีตอผูบริโภควา จะนําเสนอคณุคาใดแกผูบริโภค 

ซึ่งคุณคาที่จะมอบใหแกผูบริโภคมี 2 รูปแบบ คือ (1) คุณคาอันเกิดจากคุณสมบัติของสินคา 

(Functional Benefit) และ (2) คุณคาทางดานความรูสึก (Emotional Benefit) 

  หัวใจสาํคัญของการสรางตราสินคาใหอยูในใจผูบริโภคตลอดกาลไดนั้น บริษัทจะตอง

สรางคุณคาของสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใหไดกอน แลวนาํคุณคานั้นไปเชือ่ม

หรือผูกติดกับตราสินคา เพื่อใหผูบริโภคสามารถจดจําและระลึกไดในยามที่ผูบริโภคตองการ

สินคา (Aaker. 1996) 

  ดังนัน้จะเห็นไดวา การสรางตราสินคามีความสาํคัญอยูมากทัง้ตอผูผลิตและผูบริโภค 

โดยที ่ ศรีกัญญา (2547) กลาววาการสรางตราสินคามีความสําคญัตอผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย 

และเปนสิ่งจําเปนเนื่องมาจากสาเหตุสําคญั 5 ประการ คือ 

  1. การสรางตราสินคา (Branding) และการขาย (Selling) เปนสิ่งที่เกิดมาคูกนั โดยที่

การขายเปนผลพลอยไดจากการสรางตราสินคา นั่นคอื ตราสินคาทีม่ีชื่อเสียงที่ดีกจ็ะหมายถงึตรา

สินคาที่ขายสนิคาคุณภาพดีไปดวยเชนกนั 
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  2. จากการที่การสรางตราสินคาทาํใหผูบริโภครูสึกวาสินคามีคุณภาพเหนอืกวาสนิคา

ที่ไมมีตราสินคา นั่นคือ โอกาสที่สินคาดังกลาวสามารถกําหนดราคาที่เหนือกวาสนิคาที่ไมมี 

ตราสินคาได ซึ่งราคาสวนเกินที่สามารถเรียกจากผูบริโภคเพิ่มไดคือ Price Premium 

  3. การสรางตราสินคาเปนการสรางความหมายใหแกสินคา ซึ่งความหมายที่ดี คือ

ความหมายทีท่ําใหสินคาแตกตาง โดดเดน และเหนือกวาคูแขง ซึ่งเปนเหตุและผลที่ผูบริโภคชี้แจง

ตนเองเมื่อตองการซื้อสินคาหรือบริการหนึง่ๆ ซึ่งเหตุและผลตางๆ เหลานี้คือตัวกาํหนดพฤติกรรม

ผูบริโภค 

  4. การสรางตราสินคาคือการทําใหสินคาอยูในใจผูบริโภค นั่นคือ ชวยทําใหผูบริโภค

ประหยัดเวลาเมื่อตองการเลอืกซื้อสินคาเหลานัน้ โดยเฉพาะกับสินคาที่ผูบริโภคไมไดซื้อบอยซึ่ง

เปนสินคาที่ผูบริโภคใหความสําคัญตอการศึกษาขอมูลนอย 

  5. การสรางตราสนิคาทีป่ระสบความสาํเร็จสามารถเพิม่มูลคาทางการเงนิ (Financial 

Value) โดยสามารถขายลิขสิทธิ์เพื่อใหผูผลิตอื่นนําสัญลักษณของตราสินคาไปใชไดตราสินคาทีม่ี

คุณคาสูงจะทาํใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน นั่นคือ ตราสินคาสามารถเปนตัวปองกันการ

แขงขันตัดราคาได นอกจากนี้ยังทาํใหบริษัทสามารถลดตนทุนการทาํการตลาดได เนื่องจากลูกคา

รูจักและมีความภักดีในตราสินคา อีกทัง้บริษัทยังสามารถตอรองทางการตลาดกบัผูจัดจําหนาย

และผูคาปลีกไดมากขึ้น และสามารถออกสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับตราสนิคานี้ได เนือ่งจากเปนตรา

สินคาที่ไดรับความนาเชื่อถอือยูแลวนอกจากนี้ตราสินคาที่อยูในใจลกูคาจะเปนตราสินคาที่ลูกคา

จะนึกถึงเปนอนัดับแรก ทัง้ยังสามารถสรางความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ ให

ประสบการณกับผูบริโภค ตลอดจนทาํใหปกปองสวนแบงทางการตลาดของตนใหคงอยูหรือ

เพิ่มข้ึนได 

  นอกจากนี ้ ตราสินคายงัมปีระโยชนตอผูซื้อหรือผูบริโภคดวย โดยประโยชนของตรา

สินคาตอผูซื้อหรือผูบริโภคมีดังนี ้(สุดาดวง, 2540) 

  1. ผูซื้อสามารถจาํแนกประเภทและชนิดของสนิคา ซึ่งชนิดของสนิคาในระดับคุณภาพ

แตกตางกนัของผูผลิตจากประสบการณในการซื้อสินคาซ้ําๆ จะทําใหผูซื้อจดจําตราสินคาทีใ่ห

คุณภาพแตกตางกนั และใชตราสินคาเปนเครื่องแสดงถึงระดับคุณภาพเหลานัน้ในการซื้อครั้ง

ตอๆไป ดังจะเหน็ไดจากการที่ผูบริโภคจํานวนมากเต็มใจจะจายคาสินคาสูงขึน้สาํหรับสินคาทีม่ี

ตราสินคาเปนที่รูจักกนัดีเพื่อประกันคุณภาพของสินคา 
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  2. ทําใหผูซือ้ทราบวา ใครคือผูผลิตสินคานัน้ๆ ซึง่สามารถนาํมาใชประโยชนในการ

ตัดสินใจวาควรจะซื้อสินคาชิน้นัน้หรือไม ทําใหเกิดความสะดวกในการเปรียบเทียบอางอิงหรอื

เรียกหาในการซื้อสินคาได 

  3. ในกรณีที่ไมมตีราสนิคาปรากฏผูซื้อจะตองใชเวลามากขึน้ ในการพจิารณาเพื่อแยก

ความแตกตางในสนิคาตางๆ ทีว่างจาํหนายในรานคา เมื่อมีตราสินคาปรากฏอยู ผูซื้อจะระบจุาก

ตราสนิคาเปนเกณฑ ไมตองเสียเวลาในการเปรยีบเทยีบตางๆ มีผลใหลดความพยายามและลด

คาใชจายในการจัดซือ้ 
 

2.6  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  วรันธร  ต้ังสาธิตกุล (2549) ไดทําการศึกษา การสรางตราสนิคาของอินเด็กซ ลิฟวิง่ 

มอลล พบวา  ตราสินคาอนิเด็กซ ลิฟวิ่ง มอลล นั้น มีการกาํหนดเปาหมายไววา จะตองครอบ

ความเปนอันดับหนึง่ในใจของผูบริโภคใหได โดยมีการยืนยนัตําแหนงของตราสนิคาอยางชัดเจน 

นั่นคือ การเปนสเปเชียลมอลล ศูนยรวมเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานอยางครบวงจร ซึง่ทางอนิ

เด็กซ ลิฟวิง่มอลล ไดพยายามยึดหลกัการดําเนนิงานที่มีผูบริโภคเปนศูนยกลาง (Customer 

centric) โดยจะนาํความตองการของผูบริโภคนี้ ไปมีสวนในการออกแบบตราสินคา การวาง

ตําแหนงผลิตภัณฑ รวมไปถึงการกําหนดเอกลักษณใหกับตราสินคา 

  ทิพยวรรณา งามศกัดิ์ (2543) ไดทําการศึกษา การพฒันาตราสนิคาผลิตภัณฑมะมวง

สด พบวาแนวคิดในการตั้งชื่อตราสินคาผลิตภัณฑมะมวงสด สามารถเรียงลาํดบัความสาํคัญได

ดังนี้ คุณสมบัติของมะมวงในเรื่องรสชาต ิ สี กลิ่น ลักษณะปรากฏและลักษณะเนื้อ ความเปน

ธรรมชาติ คณุคาทางโภชนาการ การมสุีขภาพดี ความสะดวกในการซื้อ ราคา รสนิยม ความสด

ชื่น แหลงที่มาของมะมวง พนัธุมะมวง และความเหมาะสมกับทกุเพศทุกวยั 

  ชนิกา  ศิริมังคลากลุ (2550) ไดทําการศกึษา ปจจัยทีม่ีผลทําใหการสรางตราสินคาใน

กลุมสินคาเกษตรประสบความสาํเร็จ พบวา การวเิคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

สามารถจัดกลุมปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินซื้อตราสินคาไดเปน 4 ปจจัย คือ ปจจัย

การคํานงึถงึความปลอดภัย ปจจัยการคํานึงถงึสุขภาพ ปจจัยการคํานึงถงึบรรจุภัณฑ และปจจัย

การคาํนงึถงึการสงเสริมการตลาด และปจจัยบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถามเปน 8 ปจจัย คอื 

ปจจัยแบบรวมสมัย ปจจัยแบบจริงใจ ปจจัยแบบคนรุนใหม ปจจัยแบบมีมนุษยสัมพันธ ปจจัย

แบบดูดี ปจจัยแบบมีความกลา ปจจัยแบบสมถะ และปจจัยแบบผูมีความสามารถตามลาํดับ  

จากนั้นใชวิธีวเิคราะห Logistic Regression Analysis เพื่อพิจารณาวาปจจัยใดมีผลตอพฤติกรรม



 18 

การซื้อของผูตอบแบบสอบถาม โดยปจจัยที่ใชวิเคราะห คือ ปจจัยทางการตลาด ปจจัย

บุคลิกภาพผูบริโภค และลักษณะประชากรศาสตร ในการวิเคราะห Logistic Regression แบบ 

Binary ซึ่งแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามเปน 2 กลุม คอื กลุมที่เจาะจงซื้อตราสินคาและกลุมที่ไม

เจาะจงซื้อตราสินคา สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในตราสินคา ซึ่งสามารถนาํมาเปน

แนวทางในการวางแผนการตลาด และการสรางบุคลิกภาพตราสินคาเพื่อใชส่ือสารทางการตลาด

ใหตอบสนองกับกลุมมเปาหมายของสนิคาอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่จะสงผลใหการสรางตราสินคา

ประสบความสําเร็จได 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 
  โครงการวิจยัเรื่องนี้ใชการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวจิัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมวีิธีการดําเนนิการวิจยั ดังนี้  
 

3.1 การศึกษากลุมผูประกอบการ (เกษตรกร) และผูบริโภค 
  1. กลุมผูประกอบการ (เกษตรกร) – การศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ (In-depth 

Interview) ผูประกอบการ (เกษตรกร) เพื่อใหไดมาซึง่ขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของลิ้นจี่ 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อระบุถึงอัตลักษณของลิ้นจี่อัมพวา 

  2. ผูบริโภค - การศึกษาขอมลูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู และพฤติกรรมการ

ซื้อที่มีตอล้ินจีอั่มพวา เพื่อระบุถึงอัตลักษณของลิ้นจี่อัมพวา 
 

3.2 การกําหนดแนวทางการสรางตราสินคา 
  การนาํผลการวิเคราะหอัตลักษณในสวนของผูประกอบการ (เกษตรกร) และสวนของ

ผูบริโภคมากําหนดเปนตราสนิคาใหกับล้ินจี่อัมพวา 

  สถานทีท่ําการทดลอง/เกบ็ขอมูล คือ  

   1) กลุมผูประกอบการ (เกษตรกร) ในพืน้ที่จังหวัดสมทุรสงคราม  

   2) ผูบริโภคในพืน้ที่จงัหวัดสมทุรสงคราม 

  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
   1) กลุมผูประกอบการ (เกษตรกร) ในพื้นที่จังหวัดสมทุรสงคราม  

    ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการ (เกษตรกร) 

ที่ประกอบอาชีพทาํสวนลิ้นจี่ในพืน้ทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม

    กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมผูประกอบการ (เกษตรกร) ที่ประกอบอาชีพทํา

สวนลิน้จี่ในพืน้ที่จงัหวัดสมทุรสงคราม โดยคัดเลือกจากผูที่ข้ึนทะเบยีนกับกรมสงเสริมการเกษตร 

หรือเกษตรจังหวัดสมทุรสงคราม จํานวน 18 คน 
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    การสุมตัวอยาง (Sampling) การสุมตัวอยางจากผูที่ข้ึนทะเบยีนจาก 3 อําเภอ 

อําเภอละ 6 คน 
   2) ผูบริโภค 
    ประชากร (Population) ที่ใชทําการศึกษาวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซื้อล้ินจีใ่นพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม  

    กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อ

ล้ินจี่ในพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 100 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) จากผูที่ซื้อล้ินจี่ในพืน้ที่สมุทรสงคราม  

 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
1) ขอมูลดานปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับล้ินจี่อัมพวา 

2) แนวคําถามการสัมภาษณของผูประกอบการ (เกษตรกร)  
3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อทีม่ีตอล้ินจี่ในพื้นที่

สมุทรสงคราม 

4) แบบสอบถามเกี่ยวกับอัตลักษณของลิ้นจี่ในพืน้ที่สมุทรสงคราม 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 

 
 

  การวิเคราะหการสรางตราสินคาของลิน้จี่ในพืน้ที่อําเภออัมพวา จากการแจก

แบบสอบถามใหกับผูประกอบการและชมุชนในเขตจังหวัดภาคกลาง สามารถสรปุผลไดดังนี ้

  1. ประวัติของลิ้นจี่อัมพวา   

  2. การวิเคราะห SWOT ของลิ้นจี่อัมพวา   

  3. การรับรู และพฤติกรรมการซื้อที่มีตอล้ินจีอั่มพวา 

  4. การสรางตราสินคาของลิน้จี่อัมพวา  

  5. ปญหา และอุปสรรคในการสรางตราสินคาของลิ้นจี่อัมพวา   

  6. ศกัยภาพในการแขงขันของลิ้นจี่อัมพวา 

  7. แนวทางในการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาเพื่อใหตราสินคาเปนทีย่อมรับในหมู

บริโภคชาวไทย  

 

4.1  ประวัติของลิ้นจี่อัมพวา 
  ล้ินจี่เปนไมยืนตน จัดอยูในตระกูล Sapindaceae  เปนไมกึ่งเมืองหนาว เปนพืชตระกูล

ใหญ มีชื่อทางวทิยาศาสตรวา litchi chinensis และมีชื่อสามัญวา litchi มีหลกัฐานยนืยนัไดวา

สมุทรสงคราม เปนลิ้นจีท่ี่มาจากเมืองจนี โดยพอคาชาวจีนไดนาํผลลิน้จี่เขามาขายหรือนํามาฝาก

ญาติพี่นอง ชาวจีนดวยกนัที่อาศัยอยูตามลุมแมน้ําแมกลองและแควออมในสมยัรัตนโกสินทร

ตอนตน ซึ่งในขณะนั้นแมกลองเปนเมืองหนึ่งที่ข้ึนอยูมณฑลราชบุรี หรือที่ทาํการของมณฑลราชบุรี

ในสมัยนั้น ล้ินจี่ที่ปลูกครั้งแรกพบวามกีารปลูกกันตัง้แตป พ.ศ.2340 ที่ตําบลบางสะแก อําเภอบาง

คนท ี และที่ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา และยังคงมีตนลิน้จีท่ี่มอีายุถงึ 200 ป ใหเหน็ในทกุ

วันนี ้รวมพืน้ทีเ่พาะปลกูลิ้นจี ่ทัง้สิ้น ประมาณ 5,380 ไร   

  มีหลักฐานยืนยันไดวาสมุทรสงคราม เปนลิ้นจี่ทีม่าจากเมืองจนี โดยพอคาชาวจนีไดนํา

ผลล้ินจี่เขามาขายหรือนาํมาฝากญาตพิี่นอง ชาวจีนดวยกันที่อาศัยอยูตามลุมแมน้าํแมกลองและ

แควออมในสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน ซึ่งในขณะนั้นแมกลองเปนเมืองหนึง่ที่ข้ึนอยูมณฑลราชบุรี 

หรือที่ทาํการของมณฑลราชบรีุในสมัยนัน้ ล้ินจีท่ี่ปลูกครั้งแรกพบวามกีารปลกูกนัตัง้แตป พ.ศ.2340 
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ที่ตําบลบางสะแก อําเภอบางคนท ี และที่ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา และยังคงมีตนลิน้จีท่ี่มี

อายุถงึ 200 ป ใหเห็นในทกุวนันี ้รวมพื้นที่เพาะปลกูลิ้นจีท่ั้งสิน้ ประมาณ 5,380 ไร   

  ล้ินจี่พนัธุคอมตนนี้ ปลูกเมือ่ป 2397 หรือ 153 ป ทีผ่านมา โดยนายต ิ มีแกวกุญชร 

อาชีพจารหนังสือขอม ไปซ้ือพันธุมาจากตรอกจันทร ยานนาวา กรุงเทพฯ ในปจจุบัน และนํามา

ปลูกที่สวน ตอมาไมกี่ปล้ินจี่ตนพันธุคอมนี้ก็ไดเจริญงอกงาม ผลิตดอกออกผลมีรสชาดดีเปนที่

นิยม จึงไดขยายพนัธุดวยเมล็ดแจกจายแกญาติพีน่องนาํไปปลูกอยางขวางขวาง จนกระทั่งนายติ 

เสียชีวิตไป นางพรู สนสวุรรณ บุตรสาวของนายติฯ ซึง่ไดรับมรดก จึงไดทําการดแูลตนลิ้นจี่และ

ขยายพนัธุโดยการชํากิ่งแจก และจําหนายแกผูสนใจนําไปปลูก ทําใหล้ินจีพ่ันธุคอมแพรหลาย 

และสรางรายไดเปนกอบเปนกําใหแกเจาของสวนลิ้นจี ่ จนกระทั่งนางพรูเสียชีวิต จงึไดมอบหมาย

ใหนายจีระศักดิ์ เฮงประเสริฐ บุตรชายเปนผูดูแลแทน  และในปวนัที ่ 31 เดือน พฤษภาคม 2530 

สมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยานวิัฒนา กรมหลวงนรานวิาสราชนครินทร ไดเสด็จ

ทอดพระเนตรและประทับใตตนลิ้นจี่ตนพนัธุนี ้

  ปจจุบันลิน้จี่ตนพนัธุ ยงัคงยืนหยัด สูแดดสูลม ดวยสภาพที่สมบูรณถึงแมจะมีอายุมาก

แลวก็ตาม และไดผานรอน ผานหนาว ซมึซับพบเห็นรับรู สุขทุกขเหตุการณบานเมืองมามากมาย 

พรอมทัง้มีลูกมีหลาน-เหลน ดวยเมล็ดพนัธุ-กิ่งพนัธุ ที่ชาวสวนนาํไปปลูก สรางรายไดและทํา

หนาที่เผยแพรชื่อเสียงลิน้จี่คณุภาพดีแหงเมืองสามน้าํแหงนี้ดวยมานานแสนนาน 
  ลักษณะเดนของลิ้นจี่พันธุคอมสมุทรสงคราม  
  1. ผลล้ินจี่จะมีสีแดงสด คอนขางกลม มีลักษณะบาสูง   

  2. หนามตั้ง เมื่อผลล้ินจี่แกจัดไดที่ หนามลิน้จี่จะไมแหลมสูง แตจะมีลักษณะราบลง

และอยูหางกนัไมเปนกระจกุ 3.หนงัตึง ล้ินจี่ที่แกจดัไดที่จะมีสีแดงสด (เขมเหมือนสีน้าํหมาก) 

คอนขางกลมไหลผลจะสงูลกัษณะขอบเปลือกบางตงึ 

  4. เนื้อเตง เนื้อล้ินจี่จะมีสีขาวขุน เนื้อหนากรอบ เนื้อแหงไมแฉะ มีกลิน่หอม รสหวาน  

  5. รองชาด คํานี้เปนภาษาของชาวสวนหมายถงึ สีของเปลือกดานในของลิ้นจี่เมื่อ

ปลอกเปลือกออกแลวจะเปนเหน็เปนสีชมพูตั้งแตข้ัวผลจนถงึกลางผลจะเปนลิน้จี่คอมที่มีรสชาติ

อรอยที่สุด แตถาเปลือกดานในเปนสชีมพูทัง้ผลสีแดงวาลิน้จี่นัน้แกจัดเกินไป รสชาติจะอรอย

นอยลง  
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  ทั้งนี้ล้ินจี่สมุทรสงครามเมื่อจัดไดที่ จะมสีีเขมเกือบดํา ซึ่งเปนไปโดยธรรมชาติของผลไม

ไมใชเปนลิ้นจี ่ ที่ใกลจะเนาเสียแตอยางใด ดังนั้นหากผูบริโภคเห็นวาลิน้จี่สมทุรสงครามมีสีเขม

เกือบดํา โปรดอยาเขาใจวาเปนของเกาหรือใกลจะเนาเสีย เพราะถึงแมเปลือกของลิน้จี่จะมีสีเกือบ

ดําแตก็ยัง รับประทานไดและมีรสชาติหวานอรอย  

  วิธีเก็บรักษาลิน้จี่ เมื่อซ้ือล้ินจี่มาแลว ใหเก็บไวในที่ชื้น โดยไมตองมัดปากถงุ เพื่อใหน้าํ

ในถุงระเหยไดไมทําใหผลล้ินจี่เนา แตหากวางลิน้จี่ไวในอุณหภูมิหอง ล้ินจีถู่กลมแสงประมาณ 2 

ช.ม. สีผิวจะเปลี่ยนเปนดําแหงแตรสชาติจะยงัหวานอรอยเหมือนเดิมและถาเก็บรักษาในตูเย็น 

สามารถเก็บไวไดนานเปนสปัดาห แตรสชาติความหวานจะลดนอยลง   
  สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
  1. ดิน ดินที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของลิ้นจี่ควรเปนดินที่มหีนา

ดินลึก มีอินทรียวัตถุมาก ไดแก ดินรวน ดินรวนปนทราย มีฤทธิ์เปนกรดออนๆ ถึงเปนกลาง คือ มี

คาความเปนกรดเปนดาง ระหวาง 5-6 และตองมีการระบายนํ้าดแีละควรมีระดับความสงูจาก

ระดับนํ้าทะเลมากกวา 400 เมตร โดยเฉพาะพนัธุฮงฮวย โอวเฮยีะ กิมเจ็ง และ พันธุจกัรพรรดิ์  

  2. อากาศ อากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและออกดอกติดผลของลิ้นจี่ควรมี

อากาศเย็นในฤดูหนาวและไมมีอากาศรอนจัดคืออุณหภูมิตํ่ากวา 40 องศาเซลเซียส และในชวง

กอนดอกตองการอุณหภูมิตํา่กวา 15 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง หรือต่ํากวา 10 องศา

เซลเซียส ไมนอยกวา 50 ชั่วโมงเมื่อติดผลแลวอุณหภูมจิะสูงขึ้นก็ไมเปนไร แตถาสูงเกนิ 40 องศา

เซลเซียส จะทาํ ใหผลแหงและแตกได 

  3. ความชื้นในอากาศ ความชืน้สัมพนัธที่เหมาะสมที่สุดสาํ หรับล้ินจี ่มี 2 ระยะ คือ

ความชืน้ในระยะกอนออกดอกควรตํ่ากวา 80 เปอรเซ็นต และความชืน้ในระยะติดผลจะอยูในชวง 

80-100 เปอรเซ็นต 

  4. ความชื้นในดนิ ล้ินจี่เปนพืชที่ชอบนํา้แตไมชอบนํ้าขังแฉะ ในเขตอาศัยนํา้ฝน

ปริมาณนํา้ฝนที่เหมาะสมอยูระหวาง 1,000-1,500 มิลลิเมตร ตอป  
  การขยายพันธุ  
  การขยายพนัธุล้ินจี ่ทํา ไดหลายวธิ ี ไดแก การตอน การทาบกิง่ การเสียบยอด แตวิธีที่

นิยมขยายพันธุล้ินจี ่คือ การตอน การตอนกิ่งสวนใหญจะทํา ใหฤดูฝน เพราะเปนระยะที่ตนไมกาํ 

ลังเจริญเติบโต ฝนตกบอยไมตองเสียเวลาในการรดนํ้าใหกับกิง่ตอน ข้ันตอนการปฏิบัติดังนี ้ 

  1. เลือกกิ่งลิน้จีท่ีจ่ะขยายพันธุ ควรเปนกิง่ทีไ่มแกหรือออนเกินไป กลาวคือใบเปลี่ยน

จากใบออนเปนใบแกแลว กิง่สีนํา้ตาลลอมเขียวและผิวเปลือกเรียบไมขรุขระ  

  2. ควั่นกิง่ ขนาด 1 –1.5 นิว้ แลวลอกเปลือกออก  
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  3. ขุดเยื่อเจริญออก โดยใชสันมีดลากจากบนลงลาง ระวังอยาใหกระทบกระเทือนรอย

แผลดานบนซึง่จะเปนบริเวณที่รากจะออก  

  4. นําตุมตอนที่ไดจากการนํา ขุยมะพราวทีต่ีเอาเสนใยออกแลวไปแชนํา้บีบใหหมาดๆ 

แลวอัดลงในถงุพลาสติกขนาดเล็กประมาณ 4X6 นิ้ว ผูกปากถุงใหแนน ผาตุมตอนตามยาวแลว

หุมไปบนรอยแผลมัดดวยเชอืกทั้งบนและลางรอยแผล  

  5. เมื่อเกิดรากพอเหมาะ ประมาณ 30-45 วัน จึงตัดออกจากตนและนํา มาชาํ ใน

ถุงพลาสติกหรือกระถางประมาณ 1 เดือน จึงนาํ ลงปลกูในแปลง 
 

 
   
ภาพที่ 4.1 การตอนกิ่ง 
 
  การปลูก 
  1. พื้นที่ลุม พื้นทีซ่ึ่งเปนที่ลุมจํา เปนตองยกรอง ควรยกแปลงใหมีความกวางของแปลง

อยางนอย 6 เมตรรองลึก 1 เมตร กวาง 2 เมตร เพื่อระบายนํา้ใหฤดูฝนและกักนํ้าใหฤดูแลง  

  2. พื้นที่ดอน - พื้นที่ดอน ควรจะปรับพื้นที่ใหเรียบเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน ถา

พื้นที่มีความลาดชันมาก ควรจัดทํา แนวชัน้บันได หรือปรับระดับบริเวณหลุมปลูก  
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  3. ระยะปลูก ล้ินจี่ใชระยะปลกูระหวาง 8X8 เมตร ถึง 10X10 เมตร ในพืน้ที่ยกรอง

ขนาดของรองจะบังคับระยะไว 8 เมตร สวนในพื้นที่ดอนระยะปลูกขึ้นอยูกับความอดุมสมบูรณของ

ดิน ดินเลวปลกูถี่ดินดีปลูกหาง  
  วิธีการปลูก 
  1. การเตรียมหลมุปลูก ในพืน้ที่ลุมควรชุดหลุมในแนวตรงบนแปลงขนาด กวาง ยาว 

ลกึ ประมาณ 50-80 เซนติเมตร ผสมดินปลูกดวยปุยอนิทรีย อัตรา สวน 3:1 โดยปริมาตร คลุกให

เขากันแลวกลบลงหลมุโดยใหดินบริเวณปากหลมุสูงกวาดินเดิมประมาณ 15 เซนติเมตร สวนพืน้ที่

ดอนขุดหลุมในแนวตรง กวาง ยาว และลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตร และเตรียมหลมุ

เชนเดียวกนักบัการเตรียมหลุมในที่ลุม  

  2. การเตรียมกิง่พันธุ ควรจะเตรียมกิ่งตอนไวลวงหนาใหอยูในสภาพที่แข็งแรงตั้งตัวได

แลว โดยเลี้ยงไวในเรือนเพาะชํา กอนนําลงปลูก  

  3. การเตรียมไมหลักพยุงและรมเงา ไมหลักพยงุ ใชไมไผรวกหรือไมทีแ่ข็งแรงขนาด

เสนผาศนูยกลางไมนอยกวา 1.5 เซนติเมตรและยาวไมนอยกวา 150 เซนติเมตร รมเงา ใชเพิงหรือ

กิ่งไมที่ใบไมรวง เชน ทางมะพราวบังแดดดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  

  4. วิธีการปลูก นํา กิ่งพันธุที่เตรียมไวลงปลูกกลางหลุม หากภาชนะที่ใชเพาะสลายตัว

ยาก เชน ถุงพลาสติกหรือกระถาง ตองนํา กิ่งพนัธุออกจากภาชนะกอนปลูก การปลกูควรใหระดับ

ดินบนภาชนะเพาะชําอยูเทากับระดับดินในแปลง กลบดินโดยรอบ กดใหแนน หลังจากนั้นใหไม

หลักที่เตรียมไวปกใกลๆ กับกิ่งพนัธุและผูกเชือกพยุงตวัไวเพื่อใหตนตั้งตรงบังดวยรมเงา รดนํ้า  
  การปฏิบัติดูแลรักษาหลังปลูก 
  1. การใหนํ้า ชวงเวลาหลงัจากปลูกจะตรงกบัฤดูฝน ถาฝนตกหนักควรทํา ทางระบาย

นํ้า และตรวจดูบริเวณหลุมปลูก ถาดินยบุตัวเปนแองมนีํ้าขังตองพนูดินเพิ่ม แตถาหากฝนทิง้ชวง

ควรรดนํ้าใหดนิมีความชืน้อยูเสมอ  

  2. การปลูกพืชเสริมรายได ในระหวางที่ล้ินจีย่ังเล็ก ควรปลูกพืชแซมเพือ่เสริมรายได 

เชน พืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับโดยเลือกปลูกใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่และตรงกับความ

ตองการของตลาด   

  3. การปลูกซอม เมื่อตรวจพบวาตนลิน้จี่ตายหลังจากปลกูใหรีบปลูกซอม 

  4. การปองกนักาํ จัดโรคและแมลง ในชวงที่แตกใบออน ควรตรวจสอบ และฉีด

สารเคมีปองกนักํา จัดโรคและแมลงทีท่าํ ลายใบออน  
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  5. การควบคุมวชัพืช ควบคุมวชัพืชโดยใชวิธขุีด ถาก ถอน หรือ ตัด พยายามหลีกเลีย่ง

การใชสารเคมกีํา จัดวัชพืชเพราะตนลิ้นจีย่ังเล็กอยู ละอองสารเคมีอาจจะไปทาํ ลายตนลิน้จี่ได 

นอกจากนัน้แลวการปลูกพชืแซมในพืน้ทีว่างในขณะทีต่นลิ้นจีย่ังเลก็ จะเปนวิธทีี่ชวยลดปญหา

วัชพืชได  

  6. การตัดแตงกิ่ง ควรเลี้ยงใหมีลํา ตนกลางเพยีงตนเดียวและไวกิง่แรกสูงจากพืน้ดนิ

ประมาณ 40-80 เซนติเมตรและตัดแตงกิ่งแหง กิ่งเปนโรค กิ่งนํ้าคาง กิง่แขนงเลก็ๆ ดานในทรงพุม 

กิ่งไขว ตลอดจนกิง่ทีท่ํา มุมแคบออกและควรทารอยแผลที่ตัดดวยปนูแดงกินกับหมาก 

  การปลูกไมบงัลม ในแหลงที่มลีมแรงควรเตรียมการปลูกไมบังลมไวกอนโดยพิจารณา

ถงึ  

  1. ทิศทางลม   

  2. ชนิดไมบงัลมที่จะปลูกควรโตเร็ว ทรงสงู ทนทานตอสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ

ตานทานลมไดดี เชน ไมไผรวก  

  3. ปลูกใหหางจากแถวลิน้จี ่อยางนอย 6 เมตร  

  4. การปลูกไมบงัลม ปลูก 2 แถวสลับฟนปลา และควรปลูกไมบังลมกอนปลูกลิ้นจี ่1 ป 

เปนอยางนอย ไมบังลมจะมีกี่แนวขึน้อยูกับระยะความยาวของสวนกบัความสงูของไมบังลมกอน

ล้ินจี ่  1 ป เปนอยางนอย ไมบังลมจะมกีี่แนวขึน้อยูกบัระยะความยาวของสวนกับความสงูของไม

บังลมโดยอาศัยปลูกทกุแนวที ่10 เทา ของความสงูไมบังลมเมื่อโตเต็มที ่ 
  การปฏิบัติดูแลรักษา  
  การใหนํ้า ล้ินจี่อาย ุ1-3 ป ในฤดูแลงใหนํา้สมํ่าเสมออยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง ล้ินจีต่นที่

ใหผลผลิตแลวในฤดูแลงตองใหนํ้าสมํา่เสมออยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง แตในชวงเดอืนพฤศจกิายน 

กอนออกดอกควรงดการใหนํ้า หากมีฝนตกตองทาํ ทางระบายนํา้ออกจากแปลงทาํ บริเวณโคนตน

ใหโปรงเพราะตองการความชื้นนอยในระยะกอนการออกดอก หลังจากสังเกตเหน็เริ่มแทงชอดอก

ประมาณ 50 เปอรเซ็นต ของทรงตน ควรเริ่มใหนํา้ปริมาณที่นอยและใหบริเวณรอบนอกของรงพุม

ตอจากนัน้คอยๆ เพิ่มปริมาณนํ้าและใหนํา้ในทรงพุมมากขึ้น โดยให 2 คร้ังตอสัปดาห และควรงด

ใหนํา้กอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 7-10 วัน ปริมาณนํา้ที่ใหแตละครั้งขึ้นอยูกับชนิดของเนื้อดินขนาด

ของทรงพุมและวิธีการใหนํ้า  
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  วิธีการใหนํ้า  วิธกีารใหนํ้า แบงเปน 4 แบบใหญๆ ดังนี ้ 

  1. การใหนํ้าทางใตผิวดิน เปนการใหนํา้โดยยกระดับนํา้ใตดินใหสูงขึ้นจนถึงระดับที่

รากสามารถดดูไปใชได เชน การยก รองปลูก  

  2. การใหนํ้าทางผิวดิน การปลอยใหนํา้ขังหรือปลอยใหไหลไปตามผิวดนิ การใหนํ้า

แบบนี้จะตองปรับพื้นที ่ ใหเรียบและมีความลาดเทเลก็นอย (ประมาณ 2%) การใชสายยาง โดย

สูบนํ้าจากแหลงนํา้และลากสายยางรดตามตน 

  3. การใหนํ้าแบบฉีดฝอย เปนการใหนํา้โดยผานทางทอดวยแรงดันและใหนํา้พนเปน

ฝอยทางหัวฉดีบริเวณทรงพุม วิธนีี้จะประหยัดนํา้กวาการใหนํา้แบบที ่ 2 ทาํ ไดรวดเร็วสมํ่าเสมอ

และใชแรงงานนอย แตการลงทนุครั้งแรกคอนขางสงู 

  4. การใหนํ้าแบบหยด เปนการใหนํา้เฉพาะบริเวณรากโดยใหนํ้าไหลเปนหยดนํ้า

สายนํา้หรือเมด็นํ้าเล็กๆ ผานหวัปลอยนํ้า โดยใหมีความชื้นในระดับที่รากสามารถดูดไปใชได การ

ใหนํา้วิธนีี้จะประหยัดนํา้มากเพราะมีการสูญเสียนํ้านอยมาก สามารถควบคุมปริมาณนํา้ได ใช

แรงงานนอยและลดปญหาเรื่องวัชพชืดวย  
  การใหปุย  
  1. การใหปุยลิน้จีท่ี่ยังไมใหผลผลิต (อายุ 1-3 ป) อายุปแรกใหปุยสูตรเสมอ เชน 15-

15-15 ตนละประมาณครึ่งกิโลกรัม/ตน/ปแบงให 2-3 คร้ัง คร้ังแรกชวงตนฤดูฝน คร้ังที ่ 2 หลงัจาก

คร้ังแรก 2-3 เดือน และครั้งที ่ 3 ชวงปลายฤดูฝน ปที ่ 2-3 ใสปุยอินทรียปละ 2 คร้ัง อัตรา 10-20 

กิโลกรัม ตอตนและปุยเคมสูีตร15-15-15 ปละ 2 คร้ัง อัตรา 300-400 กรัมตอตนตอครั้ง โดยครั้ง

แรกใหในชวงตนฝน และครั้งที ่2 หลังจากใสคร้ังแรกประมาณ 2-3 เดือน หรือเมื่อล้ินจี่แตกใบออน

แลว  

  2. การใหปุยลิน้จีท่ี่ใหผลผลิตแลว (อายุมากกวา 4 ป) แบงใส 3 ระยะ อัตรา 2-5 

กิโลกรัมตอครั้ง ข้ึนอยูกับสภาพและอายุของตนลิน้จี ่ 

   ระยะที ่1 หลังการเก็บเกี่ยวผลแลวตองตัดแตงกิ่งและใหปุยในเดอืนมิถนุายน 

เพื่อบํา รุงตนให เจริญเติบโตสมบูรณ โดยใสปุยอินทรีย อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอตน และปุยเคมี

สูตรเสมอเชน 15-15-15  

   ระยะที ่2 การใหปุยในระยะนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมตนลิ้นจี่ใหพรอม

ที่จะออกดอกในฤดูกาล ประมาณเดือนตลุาคมควรใหปุย สูตร 8-24-24, 12-24-12  
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   ระยะที ่3 การใหปุยในระยะติดผล ใหปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-3 กิโลกรัมตอ

ตน เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพดีโดยแบงใส 3 คร้ัง คือ - ติดผลโตขนาด 5 มิลลิเมตร – ขนาดผลโต

ปานกลาง – ขนาดผลโตเต็มที ่ 

  3. วิธีการใสปุยเคมี - ควรแบงปุยที่จะใสตอตนเปน 4 สวน ใสบริเวณชายทรงพุม

ประมาณ 3 สวน และที่เหลอืประมาณ 1 สวน หวานในบริเวณทรงพุม – หลังการใสปุยตองพรวน

ดินรวบชายทรงพุมและรดนํา้ใหชุม  

  4. การใหปุยทางใบ การใหปุยทางใบเปนการเสริมใหตนลิ้นจี่ไดรับปุยโดยตรงและตน

ล้ินจี่สามารถนํา ไปใชไดทันทีซึง่ควรใชในกรณีตอไปนี ้ - เมื่อตนลิ้นจี่แตกใบออนชาหรือไมสมํ่า

เสมอ ควรใชปุยไทโอยูเรียอตัรา 100-150 กรัมตอ นํ้า 20 ลิตร พนใหทั่วทรงพุม 1-2 คร้ัง หางกัน 7-

10 วัน จะชวยใหการแตกใบออนเร็วขึ้นและพรอมกนั - ถาใบมีความสมบูรณตํ่าคือใบไมมีสีเขียว

เข็มเปนมนั ควรพนปุยทางใบสูตร 30-20-10 หรือ 20-20-20 อัตรา 20-30 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร จะ

ชวยเพิ่มความสมบูรณแกใบใหมากข้ึน - ระยะใบแกกอนออกดอกเพือ่ชวยใหใบแกเร็วขึ้น และชวย

ปองกันการแตกใบออนเมื่อมฝีนตกควรพนปุยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัม ตอนํ้า 20 

ลิตร 2 คร้ัง หางกนั 7-10 วัน - ชวงลิน้จี่ใกลออกดอก ควรพนปุยทางใบเพื่อเพิ่มความสมบูรณและ

กระตุน ตาดอก เชน ปุยสูตร 10-52-17 หรือ 10-45-10 อัตรา 20-30 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร และ

หลังจากแทงชอดอกแลวควรฉีดพนอีกครั้งเพื่อบํา รุงชอดอกและชวยใหติดผลดีข้ึน - ชวงลิน้จี่ติด

ผลขนาดโตปานกลาง อาจใหปุยทางใบเพื่อชวยเรงการเจริญและเพิ่มคุณภาพของผล โดยใชปุย

สูตร 10-20-30 อัตรา 20-30 ซีซี ตอนํ้า 30 ลิตร  
  การพรวนดิน  
  ทําหลังจากใสปุยทุกครั้ง พรวนบริเวณรอบทรงพมุ และรดน้ําใหชุม 
  การตัดแตงกิง่  
  เมื่อตนลิ้นจี่อายุ 1-2 ป สรางทรงตน ใหม ลี ตน เดยีวและตน มคีวามสงูประมาณ 1 

เมตรตาขางจะเจริญเปนกิง่จํา นวนมากเลือกกิ่งใหเหลอืกิ่งที่ตองการ 3-4 กิ่ง โดยเลือกกิง่ทีมี่มมุ

กวางสูงจากระดับดินประมาณ 50 เซนติเมตร ไวตนลิ้นจี่ที่ใหผลผลิตแลว การตัดแตงกิ่งชวยใหทรง

พุมโปรงดูแลรักษาสะดวก ปองกันการโคนลมและชวยใหผลดกสมํา่เสมอทุกป ซึ่งสามารถแบงได

เปน 2 ประเภท คือ  

  1. การตัดแตงกิ่งประจํา ปตองทํา ทุกปหลังเก็บผลแลวโดยใหตัดกิ่งที่ฉีกหักกอน ถากิ่ง

โดคาดวาไมออกดอกอีกแลวก็ใหตัดชิดโคนกิ่งเลย สวนกิ่งที่ตองการใหแตกยอดใหมใหตัดเหลือไว

ใหยาว ตอไปใหตัดกิ่งที่ไมแข็งแรง กิ่งที่อยูในทรงพุมไมเจริญออกมานอกทรงพุมกิง่ที่เปนโรค แมลง

ทํา ลาย กิ่งแหงและกิง่กระโดงโดยตดัใหชิดโคนกิง่กระโดดโดยตัดใหชิดโคนกิง่แลวทาแผลดวย 
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สีนํ้ามนั กิ่งแหงและกิ่งกระโดงโดยตัดใหชิดโคนกิ่งแลวทาแผลดวย สีนํ้ามนั หรือปูนขาวหรือยากัน

เชื้อรา  

  2. การตัดสมบูรณ ใหตัดไดเต็มที ่แตถาตนโทรมากใหตัดออกเพียงเล็กนอย  

   2.1 ถาตนสมบูรณ ใหตัดไดเต็มที ่แตถาตนโทรมมากใหตัดออกเพียงเล็กนอย  

   2.2 ตดัแตงดวยความระมัดระวงัอยาใหกิง่ชํ้า หรือกระทบกระเทือน กิ่งใหญควรใช

มีดตัดกอนแลวใชเลื่อยตามอีกครั้ง  

  3. เครื่องมือที่ใชในการตัดแตงกิง่ กรรไกรขนาดเล็กและใหญ เลื่อยตัดแตงกิ่งมี

ลักษณะคลายคันธน ูใชสํา หรับเล่ือย กิ่งไมสดโดยเฉพาะ ส่ิว ใชทํา ใหแผลเรียบ  
  การควบคุมวชัพืช  
  การควบคุมวชัพืชทาํ ไดหลายวธิ ี เชน การพรวนดินสํา หรับตนเล็กๆ การคลุมโคนตน 

การตัดวัชพืชใหส้ันอยูเปนประจํา หรือการใชสารเคมีควบคุมวัชพืช อยางไรก็ตาม ถามีการใชวัสดุ

คลุมโคนตนอยูตลอดแลวจะลดปริมาณวชัพืชไดมาก สวนบริเวณในแปลงควรใชเครื่องตัดหญา

เปนระยะ อยาใหวชัพืชข้ึนมากเกินไป การคลุมโคนตน ดวยฟางขาว หญาแหง ใบไมแหง คลุมให

หนาประมาณ 8-10 เซนติเมตร จากโคนตนไปยังชายทรงพุม จะชวยควบคุมวัชพืชและรักษา

ความชืน้ในดนิไดดี  
  การบังคับใหลิ้นจี่ออกดอกโดยการควัน่กิ่ง  
  การควั่นกิ่ง มวีัตถุประสงคเพื่อชวยใหกิง่มีการเก็บสะสมอาหารมากขึ้น ระยะที่เหมาะสม

ในการควัน่กิง่ คือ ชวงที่ล้ินจี่แตกใบออน คร้ังที ่2 (ชวงเดอืนตุลาคม) กิ่งที่ควั่น ควรเปนกิง่ทีม่ีสวน

กลมมากที่สุด การเลือกขนาดกิ่งจะเลอ ืกตามอายุของล้ินจี่ ดงันี ้ 

  1. อาย ุ4-6 ป เลอืกกิ่งที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 / 2 – 2 นิ้ว  

  2. อาย ุ7-10 ป เลือกกิ่งที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-3 นิ้ว  

  3. อาย ุ11-15 ป เลือกกิ่งที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-8 นิ้ว  
  วิธีการควัน่กิง่  
  ใชเลื่อยโคงเลก็ขนาด 1 มิลลิเมตร เลื่อยใหทะลุเปลือกตัดเยือ่เจริญโดยรอบแลวใช

ลวดทองแดงที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตรรัดแลวใชคีมดึงขันลวดใหแนนสนทิกับรอย

เลื่อย หลังจากนัน้ ประมาณ 30-40 วัน สังเกตดูจะเห็นสวนบนของรอยควั่นจะโตกวาสวนลาง

เล็กนอยจึงแกลวดมัดออก ตํา แหนงกิง่ทีไ่มควรควั่น - ตํา แหนงลํา ตน ตํา แหนงกิ่งใหญ ขอเสีย

ของการควัน่กิง่ที่ไมถกูวธิ ีควั่นกิง่ที่โต หรือลํา ตน ทํา ใหกิ่งหรือตนตายได ควั่นโดยใชเลื่อยโต ผิด

ขนาดแผลใหญ ทํา ใหแผลหายไมสนทิหลังติดผลตนจะโทรม ใชลวดโตเกินไป ทํา ใหเกิดบาดแผล
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ลึก ตนจะโทรม ชวงระยะเวลาบังคับนานเกินไป ทํา ใหแผลมีขนาดใหญ ควั่นกิง่ขณะที่แตกใบออน 

ทํา ใหใบไมสมบูรณเปนโรคงาย  
  การหอผล  
  เมื่อผลล้ินจี่เร่ิมเปลี่ยนสจีากเขียวเปนแดงเรื่อๆ หรือเร่ิมจะแกหรือกอนเก็บเกี่ยว0-25 วัน 

ควรหอผลใชถงุกระดาษหรือถุงพลาสติก (ตัดปลายถุง) หอทัง้ชอผล ผูกปากถุงกบัโคนกานชอให

แนน ใหผลทั้งชออยูในถงุ  
  วิธีการสังเกตผลแก  
  เมื่อผลล้ินจี่แก คือ หลังจากดอกบานประมาณ 4 เดือน หรือสังเกตจากขนาดผลโตเต็มที ่

สีของผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีชมพูปนแดง ไหลผลกวางออก ฐานของหนามทีเ่ปลือกจะขยาย

ออกปลายหนามแหลม รองหนามถางออกเหน็ไดชัด เนื้อแหง กลิ่นหอม รสหวาน เมล็ดมีสีนํ้าตาล

เขมเปนมนั  
  การเก็บเกีย่ว 
  1. เครื่องมือเก็บเกี่ยว ควรใชกรรไกร พะองหรอืบันได  

  2. วิธีการเก็บเกีย่ว การเก็บผลผลิต ควรเก็บเกี่ยวในชวงทีแ่สงแดดไมจัด โดยใชพะอง

หรือบันไดพาดกิ่งแลวปนขึ้นไป ใชกรรไกรตัดชอผลล้ินจี่พรอมทั้งถงุทีห่อไมควรใชมือหัก เพราะจะ

ทํา ใหเกินแผลช้ํา หรือรอยฉีกขาดในกิง่มผีลตอการแตกใบออนในปตอไป แลวใสเขงเมื่อเต็มเขงก็

จะโรยเชือกลงมาใหคนขางลางขนยายไป คัดขนาดและบรรจุหีบหอตอไปการเก็บเกีย่วควรทะยอย

เก็บผลผลิตทีแ่กพอเหมาะประมาณ 2-3 วันตอครั้งอยาใหผลแกจัดเกนิไป จะทํา ใหคุณภาพตํ่า  
  การปฏิบัติหลังการเกบ็เกีย่ว  
  หลังจากเก็บผลผลิตลิ้นจี่จากตนแลว จะขนยายมารวมกันในที่รมเพื่อทํา การตัดแตงชอ

ผลตัดผลเล็ก ผลลีบ ผลแตกและผลที่มีรองรอยการทํา ลายของโรคแมลงออก รวมทั้งกานที่ไมมผีล

ออกถาบรรจุงอกเปนผลเดี่ยว ๆ ใหใชกรรไกรตัดชิดขั้วผล หามใชมือปลิดเพราะจะทํา ใหเกิดรอย

แผลซึ่งจะทาํ ใหเกิดโรคภายหลังได เพื่อใหผลผลิตมีคณุภาพจึงควรคัดขนาดและคุณภาพของลิน้จี ่

  สําหรับล้ินจี่ทีส่งขายตางประเทศไดกําหนดมาตราฐานได ดังนี ้ ผลล้ินจี่ขนาดโต สมํ่า

เสมอ ไมมีดโรคและแมลง เมล็ดเล็ก ควรมีกานผลไมเกนิรอยละ 20 โดยนํ้าหนกั  
  การเก็บรักษา  
  การเก็บรักษาไวใหไดนาน เมื่อเก็บเกีย่วแลวตองลดอุณหภูมิโดยเร็วโดยนํา ไปจุมนํ้าเย็น

ประมาณ 10 นาท ีเมื่อผลสะเด็ดนํ้า นํา ไปเก็บในหองเย็น  
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  การบรรจุหีบหอและภาชนะที่ใชบรรจ ุ
  การบรรจุล้ินจีค่วรคัดเลือกผลที่สมบูรณ และมีคณุภาพตามความตองการของตลาด 

บรรจุใหเต็มพอดี ไมแนนไมหลวมเกนิไป และไมควรบรรจุผลเลยเหนือภาชนะทีใ่ชบรรจุ เพราะ

เวลาปดฝาจะทําใหล้ินจี่ดานบนไดรับความเสียหาย เนื่องจากแรงกดโดยตรงเมื่อวางภาชนะบรรจุ

ซอนกนัและยงักอใหเกิดปญหาในการวางภาชนะเรียงซอนกนั ทําใหภาชนะบรรจุเคลื่อนทีแ่ละ

ส่ันสะเทือนตลอดเวลาขณะที่ยานพาหนะเคลื่อนทีก่อใหเกิดความเสยีหายกับล้ินจีท่ี่บรรจุขางใน

ภาชนะบรรจุหบีหอ ภาชนะที่ใชในการบรรจุหีบหอล้ินจี่เพื่อจํา หนายมีหลายชนิด คือ เขง ตะกรา

พลาสติกและกลองกระดาษถาพิจารณาถงึความเหมาะสมความสะดวกตอการบรรจุขนยายขนสง

ดูสวยงามเปนระเบียบและเปนทีย่อมรับกนัมาก ควรเลือกใชกลองกระดาษหรือตะกราพลาสติก 

  ภาชนะที่ใชบรรจุหีบหอโดยแบงตามตลาด ดังนี ้

  1. ตลาดภายในประเทศ เนื่องจากการขนสงลิ้นจี่ภายในประเทศใชเวลา 1-2 วนั และ

เขงเปนภาชนะที่มีราคาถูก จึงนยิมใชเขงบรรจุ โดยหลงัจากเก็บเกี่ยวจะลํา เลียงไปคัดขนาด ผลที่

เล็กและลีบออก แลวนํา มาบรรจุเขงที่เอาปลายชอลงและวางซอมเรยีนงนัขึ้นมา เมื่อจะเต็มเขงจึง

ใชใบล้ินจี่ปดหนาเอาจะเตม็เขงจึงใชใบล้ินจี่ปดหนา เอาฝาปดแลวใชไม 2 อันขัดไว เขงที่ใชมี

ขนาดกวาง35 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร บรรจุได 21-22 กิโลกรัมแตพบผลรวงเปนจํา นวนมาก 

ถาหากเปลีย่นมาใชตะกราพลาสติกหรือกลองกระดาษอาจทาํ ใหการขนสงทํา ใดสะดวกขึ้นหรือ

ควรใชเขงที่มขีนาดเล็กบรรจุล้ินจี่ประมาณ 10 กิโลกรมั  

  2. ตลาดตางประเทศ ภาชนะที่ใชบรรจุมีหลายขนาดขึ้นอยูกับความตองการของผูนํา 

เขาตองการภาชนะประเภทไหน การบรรจุในตะกราพลาสติกกํา ลังเปนที่นยิมของลูกคาชาว

ตางประเทศเนื่องจากสามารถตรวจสอบคุณภาพไดงาย สะดวกตอการซื้อขายและมองดูสวยงาม

นาซื้อโดยบรรจุตะกราละ 10 กิโลกรัม สํา หรับประเทศในแถบยุโรปจะใชบรรจุกลองกระดาษ 

เนื่องจากมนีํา้หนกัเบาลดคาขนสงทางอากาศ โดยบรรจุกลองละ ประมาณ 15-20 กิโลกรัม โดย

ภายในกลองใหญบรรจุแบงเปน กลองเลก็ๆ 4 กลอง ขนาดของกลอง 40X30X10 เซนติเมตร นํ้า

หนกับรรจุ 5 กิโลกรัมบรรจุผลล้ินจี่ที่ตัดแตงกานผลออกแลว 
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4.2  การวิเคราะห SWOT ของลิ้นจี่อัมพวา   
 
 ผลการวิเคราะห SWOT ของลิ้นจี่อัมพวา เปนดังนี้ 
 

ตารางที ่4.1  แสดงการวเิคราะห SWOT ของลิ้นจี่อัมพวา 

 

ดาน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

วัตถุดิบ 1. สภาพพื้นทีเ่หมาะสม

และภูมิอากาศเหมาะสม

ตอการปลูกผลไมเมืองรอน  

2. มีพันธุล้ินจีห่ลากหลาย

ชนิดซึ่งสามารถปลูกและ

ใหผลไดตลอดป ในขณะที่

จังหวัดอื่น ๆ มีสภาวะ

อากาศหนาวทางตอนเหนือ

และบางสวนของภาคใตทํา

ใหการเพาะปลูกทําไดบาง

ฤดูเทานัน้ 

- 1. มีพันธุล้ินจีใ่หม ๆ 

มากขึ้นจากการผสม

ข้ึนมาใหม  

1. ในประเทศ

ไทยมีพนัธุล้ินจี่ที่

ดีและถูกปากคน

ไทยมากกวาพนัธุ

ของอัมพวาโดยมี

การปลูกเปน

จํานวนมากที่

จังหวัดใน

ภาคเหนือ 

 3. มีการขยายพื้นที่การ

เพาะปลกูลนจีเ่มืองรอน

มากขึ้น 
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ตารางที ่4.1 (ตอ)  แสดงการวิเคราะห SWOT ของลิ้นจี่อัมพวา  

 

ดาน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

กระบวน

การผลิต 

1. มีระบบชลประทานที

สนับสนนุการปลูกลิ้นจี่

เมืองรอน 

2. มีการพัฒนาล้ินจี่ใหได

ผลผลิตตอพื้นที่สูงขึน้ 

3. มีนโยบายสนับสนนุของ

ภาครัฐ ทั้งการผลิตและการ

สงออก 

4. มีการกระจายการปลูก

ล้ินจี่ ในหลายอําเภอใน

จังหวัด ทําใหมีผลผลิต

ตลอดป 

5. มีการใช

เทคโนโลยีการเกษตรเรงผล

ของลิ้นจี ่

6. มีคณะวิจัยทาง

การเกษตรของภาครัฐและ

เอกชนที่เขมแข็ง 

1. ตองมีการ

ควบคมุดูแลใหความรู

แกเกษตรกรบางสวน

ที่ใชสารเคมีในการเรง

การผลิต และใชสาร

ฆาแมลงอยางไมถูก

วิธี ทําใหเพิม่ตนทนุ

การตรวจสอบดูแล 

2. การขยายการผลิต

ในจังหวัดอาจจะมี

ภูมิอากาศไม

เหมาะสมตอผลไม

บางชนิด  ทําใหตองมี

การจัดพืน้ที่ใน

ภาพรวมที่ด ี

3. กลุมเกษตรการที่ใช

การเกษตรกรรม

ดั้งเดิมมีผลการผลิตที่

ต่ํา 

 

1. เทคโนโลยทีาง

การเกษตรโดยเฉพาะ

การใชปุยอนิทรียจะ

เปนการ

ประชาสัมพันธที่ดีของ

ผลไมวาปลอด

สารพิษ                     

2. ปรับปรุงนํา

เทคโนโลยีเขามาชวย

เกษตรกรรมดั้งเดิมให

มีการปลูกเชิงพาณิชย

มากขึ้น 

1. มีการเรงปลูก

ล้ินจี่ในอกีหลาย

จังหวัดใน

ประเทศ             

2. ล้ินจี่สามารถ

ปลูกไดในจังหวัด 

ซึ่งจะเปนคูแขง

ของอัมพวา 
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ตารางที ่4.1 (ตอ)  แสดงการวิเคราะห SWOT ของลิ้นจี่อัมพวา (ตอ) 

 

ดาน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

ชอง

ทางการ

จัด

จําหนาย 

1. เปนศูนยกลางการ

กระจายสนิคาในประเทศ 

1. ล้ินจี่สวนใหญเขา

ทางตลาด ยังไมมีการ

กระจายสนิคาไปตาม

หัวเมืองใหญ ๆ  

1. มกีารสรางถนนอีก    

2 ซึ่งจะเปนเสนทาง

ลําเลียงสินคาทางบก

ที่สมบูรณ 

2. มีการพัฒนาแมน้าํ

เจาพระยาตอนบน

เพื่อใหเรือระวางขนาด

ใหญขนสงใหสะดวก

มากขึ้น 

3. เศรษฐกิจจีนเติบโต

เร็วและประชาชนมี

รายไดดีและมีความ

ตองการบริโภคผลไม

มากขึ้น เพราะเชื่อวา

ทําใหสุขภาพดี  

1.  การคมนาคม

ที่ดีข้ึนทางเหนอื

ของไทยและ

อาจจะทําใหล้ินจี่

เมืองเหนือมาตี

ตลาด 
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ตารางที ่4.1 (ตอ)  แสดงการวิเคราะห SWOT ของลิ้นจี่อัมพวา (ตอ) 

 

ดาน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

การ 

ตลาด

และการ

กําหนด

ราคา 

1. มีนโยบายสนับสนนุของ

ภาครัฐที่ชัดเจนในการ

ผลักดันการสงออกผลไม

ไทยไปยังตลาด

ตางประเทศ     2. มีการ

จัดงานเทศกาลอาหารใน

จีนหลายครั้ง และผลไม

เมืองรอนจากไทยไปรวม

ดวย 

 1. ประชาสัมพันธใหมี

การมอบลิ้นจี่เปนของ

กํานัลในตามฤดูกาล

ตาง ๆ โดยใหจัดลิ้นจี่

เปนราชาเมืองรอน

เปน premium 

product 

2. ใหความรูและ

ประชาสัมพันธตอคน

ในภาคเหนือทีคุ่นเคย

ล้ินจี่อัมพวา 

3. จังหวัดอืน่ ๆ เปนคู

คามากกวาคูแขง

สําหรับล้ินจี ่
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4.3  การรับรู และพฤติกรรมการซื้อที่มีตอล้ินจี่อัมพวา  
 
 ผลการวิเคราะหดานการรับรูและพฤติกรรมการซื้อที่มีตอล้ินจี่อัมพวา มีดังนี ้
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 87 43.50 

หญิง 113 56.50 

รวม 200  100 

 

จากตารางที ่4.2 แสดงใหเหน็วาผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 43.50 

และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.50   
 
ตารางที่ 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 16 8.00 

20-39 ป 111 55.50 

40-59 ป 35 17.50 

60 ป ข้ึนไป 38 19.00 

รวม 200  100 

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 20-39 ป 

คิดเปนรอยละ 55.50 รองลงมาอายุระหวาง 60 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 19.00 อายุระหวาง  

40-59 ป คิดเปนรอยละ 17.50 ต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 9.80 คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 114 57.00 

สมรส 86 43.00 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปน

รอยละ 57.00 รองลงมาคือ สมรส คิดเปนรอยละ43.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

พนักงานบริษทัเอกชน 31 15.50 

นักเรียน / นักศึกษา 22 11.00 

เจาของกิจการ 22 11.00 

วางงาน / เกษียณ 14 7.00 

แมบาน 19 9.50 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 92 46.00 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพ คือ รับราชการ / 

รัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 15.50 

นักเรียน / นักศึกษา เจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 11.00 แมบาน คิดเปนรอยละ 9.50 วางงาน / 

เกษียณ คิดเปนรอยละ 7.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 44 22.00 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 140 70.00 

สูงกวาปริญญาตรี 16 8.00 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดที่

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

22.00 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอย 8.00 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 55 27.50 

10,001-30,000 บาท 51 25.50 

30,001-50,000 บาท 73 36.50 

มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป 21 10.50 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ มีรายไดตอเดือน  

30,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 27.50  มีรายไดตอเดือน  10,001-30,000 บาทคิดเปนรอยละ 25.50 มีรายไดตอ

เดือนมากกวา 50,000 บาท ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 10.50 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.8  แสดงจํานวนและรอยละดานสถานที่ซื้อของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานที ่ จํานวน รอยละ 

รานคาขางทางเมื่อเดินทางทองเที่ยว 38 19.00 

ตลาดสด / แผงลอย 49 24.50 

ซูปเปอรสโตร เชน บิก๊ซี คารฟูร โลตัส  74 37.00 

ซูปเปอรมารเก็ต เชน ทอป ฟูดแลนด โฮมเฟรชมารท 39 19.50 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นวา สถานที่ซื้อล้ินจี่สดของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  

ซูปเปอรสโตร เชน บิ๊กซี คารฟูร โลตัส รอยละ 37.00 ตลาดสด / แผงลอย รอยละ 24.50 

ซูปเปอรมารเก็ต เชน ทอป ฟูดแลนด โฮมเฟรชมารทรอยละ 19.50  ตามลําดับ 
 
ตารางที ่4.9  แสดงจํานวนและรอยละ วัตถุประสงคในการซื้อล้ินจี ่ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

วัตถุประสงค จํานวน รอยละ 

ตองการบริโภคเอง 96 48.00 

ตองการนาํไปเปนของฝาก 100 50.00 

อ่ืน ๆ 4 2.00 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวา สาเหตุสําคัญที่ตองการซื้อล้ินจี่สดของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก ตองการนําไปเปนของฝาก รอยละ 50.00 ตองการบริโภคเอง รอยละ 36.80 

ตองการนําไปเปนของฝาก รอยละ 50.00 อ่ืน ๆ รอยละ 2.00 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 40 

ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณของลิ้นจี่ที่มี

ตราสินคา 
 

ปริมาณ จํานวน รอยละ 

1-2 กิโลกรัม 77 38.50 

3-4 กิโลกรัม 95 47.50 

มากกวา 4 กิโลกรัม 28 14.00 

รวม 200  100 

 
จากตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีปริมาณของลิ้นจี่ที่มี

ตราสินคา จํานวน 3-4 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมาคือ 1-2 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 

38.50 มากกวา 4 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 14.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกชวงฤดูกาลที่มีล้ินจี่ 
 

ความถี ่ จํานวน รอยละ 

มากกวา 1 คร้ังตอสัปดาห 19 9.00 

1 คร้ังตอสัปดาห 24 12.00 

1 คร้ังตอสองสัปดาห 61 31.00 

1 คร้ังตอเดือน 96 48.00 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.11แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญชวงฤดูกาลที่มีล้ินจี่ 

ความถี่ 1 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือ 1 คร้ังตอสองสัปดาห คิดเปนรอยละ 

31.00 1 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 12.00  และมากกวา 1 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 9.00 

ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกพันธุล้ินจี่ 
 

ความถี ่ จํานวน รอยละ 

จักรพรรดิ  32 16.00 

คอม 93 46.50 

ฮงฮวย 40 20.00 

โอวเฮี๊ยะ 13 6.50 

กิมเจ็ง 22 11.00 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญล้ินจี่พันธุคอม คิดเปน

รอยละ 46.50 รองลงมาคือ ฮงฮวย คิดเปนรอยละ 20.00 จักรพรรดิ คิดเปนรอยละ 16.00  กิมเจ็ง 

คิดเปนรอยละ 11.00 และโอวเฮี๊ยะ คิดเปนรอยละ 6.50 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานการตัดสินใจซื้อล้ินจี่เปน

สินคาที่มีตราสินคา 
 

ความถี ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ไมซื้อแนนอนที่สุด 2.81 0.81 

ไมซื้อแนนอน 4.72 0.47 

ยังไมแนใจ 3.79 0.92 

ซื้อแนนอน 2.79 1.04 

ซื้อแนนอนที่สุด 3.54 1.03 

รวม 3.53 1.01 

 

จากตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญการตัดสินใจซื้อล้ินจี่เปน

สินคาที่มีตราสินคา ล้ินจี่พันธุคอม ไมซื้อแนนอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.72 รองลงมาคือ ยังไมแนใจ 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.79  ซื้อแนนอนที่สุด คิดเปนรอยละ 3.54 ไมซื้อแนนอนที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 2.81 

และซื้อแนนอน คิดเปนรอยละ 2.79 ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานเคยซื้อล้ินจี่พันธุที่มีชื่อเสียง

ของอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ความถี ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เคย 174 87.00 

ไมเคย 26 13.00 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.14 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเคยซื้อล้ินจี่พันธุที่มี

ชื่อเสียงของอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เคย คิดเปนรอยละ 87.00 ไมเคย คิดเปนรอยละ 13.00  

ตามลําดับ 
 

ตารางที่  4.15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกพันธุล้ินจี่ที่มีชื่อเสียงของ

อัมพวา 
 

ความถี ่ จํานวน รอยละ 

จักรพรรดิ  12 6.00 

คอม 174 87.00 

กระโถนทองพระโรง 3 1.50 

เขียวหวาน 3 1.50 

ฮงฮวย 5 2.50 

กิมเจง 1 0.50 

กะโหลก 1 0.50 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.15 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญพันธุล้ินจี่ที่มีชื่อเสียงของ

อัมพวา คอม คิดเปนรอยละ 87.00 รองลงมาคือ จักรพรรดิ คิดเปนรอยละ 6.00 จักรพรรดิ 

ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานรูจักลิ้นจี่อัมพวา 
 

ความถี ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แมคา/พอคาแนะนาํ 74 37.00 

ครอบครัว 57 38.50 

ปายแสดงชื่อพันธุตามรานคา 35 17.50 

เพื่อนแนะนาํ 34 17.00 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.16 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญทานรูจักลิ้นจี่อัมพวาจาก

แมคา/พอคาแนะนํา คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมา ไดแก ครอบครัว คิดเปนรอยละ 38.50 ปาย

แสดงชื่อพันธุตามรานคา คิดเปนรอยละ 17.50 เพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ 17.00   ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานจุดเดนของลิ้นจี่อัมพวามี

ลักษณะเดน 
 

ความถี ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เปลือกกรอบบาง 13 6.50 

สีแดงไมสด 12 6.00 

หนามตั้ง  หาง ส้ัน แหลม 23 12.50 

เนื้อหนา แหง รสหวาน 27 13.50 

เมล็ดเล็กเกือบแบน 22 11.00 

มีลักษณะเปนรองชาด 103 51.50 

รวม 200  100 

 

จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจุดเดนของลิ้นจี่อัมพวามี

ลักษณะเดน มีลักษณะเปนรองชาด คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมา ไดแก เนื้อหนา แหง รสหวาน 

คิดเปนรอยละ 13.50  หนามตั้ง หาง ส้ัน แหลม คิดเปนรอยละ 12.50 เมล็ดเล็กเกือบแบน คิดเปน

รอยละ 11.00  เปลือกกรอบบาง คิดเปนรอยละ 6.50 สีแดงไมสด คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 
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4.4  การสรางตราสินคาของลิ้นจี่อัมพวา     
 

  ในการสรางตราสินคาของลิน้จี่อัมพวา สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี ้
  4.1 ขอดีของการสรางตราสินคาของลิ้นจี่อัมพวา 
   4.1.1 ตนทนุทีน่อยทาํใหราคาของลิ้นจี่ของอัมพวาต่ํากวาลิ้นจีจ่ากจงัหวัดอื่น ๆ 

   4.1.2 ความเปนไทย และชาตินิยม เปนแรงเสริมใหตราสินคาลิน้จี่อัมพวา ไดรับการ

ยอมรับไดดียิ่งขึ้น  

   4.1.3 มาตรฐานการผลิตระดับสากลที่ตราสนิคาลิ้นจี่อัมพวา ไดรับ ทําใหตราสินคา

ล้ินจี่อัมพวา  ไดรับการยอมรับในระดับโลก  

   4.1.4 ตราสนิคาลิน้จี่อัมพวาสามารถตอบสนองผูบริโภคชาวไทยไดมากกวาลิ้นจี่

จากจงัหวัดอื่น ๆ  

   4.1.5 ตราสินคาเกษตรเริ่มใหความสนใจกับการสรางตราสินคาอยางจริงจงั 
  4.2 ขอเสียของการสรางตราสนิคาของลิน้จี่อัมพวา 
   4.2.1 ตราสินคาของลิ้นจี่อัมพวา  ยังขาดความนาเชื่อถือ  

   4.2.2 ตราสินคาของลิ้นจี่อัมพวา  ขาดความเสถียร และตอเนื่องในการสรางตรา

สินคา 
  4.3 แนวทางการออกแบบตราสินคาลิ้นจีอั่มพวาใหประสบความสาํเร็จ 
   4.3.1 ตราสินคาลิน้จี่อัมพวาตองออกแบบมีความแตกตาง และเปนประโยชนตอ 

ผูบริโภคปจจุบันมีตราสนิคามากมายในทองตลาด การที่ตราสินคาที่จะประสบความสาํเร็จได

หรือไมนั้นจําเปนที่จะตองสรางความแตกตางจากตราสนิคาทีม่ีอยูในทองตลาด อีกทั้งยงัตอง

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีกวาสนิคาอืน่ ตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาก็เชนเดียวกนัที่

จะตองพยายามหาสิง่ที่เปนความแตกตาง และตอบสนองผูบริโภคไดดีกวาตราสินคาจากตาง 

ประเทศ คือ เราจะตองพยายามหา จุดขายที่เปนเอกลกัษณ (Unique Selling Point) ใหได โดย

ตราสินคาลิน้จี่อัมพวาตองพยายามคนหาสิ่งที่ผูบริโภคตองการ แตยงัไมมีใครนําเสนอใหพบ เพือ่ 

ที่จะสรางความตางจากตราสินคาที่มีอยูในตลาดอยูแลว  ความแตกตางเปนสิ่งสาํคัญในการทํา

ตราสินคาใหประสบความสาํเร็จ ถาหากไมมีความตางก็ยากที่จะไปสูกับเจาตลาดทีอ่ยูมากอนได

ยาก ซึ่งผูบริโภคชาวไทยกม็ักที่จะเชื่อถือตราสินคาที่มมีานานในตลาดมากกวา แตถามีจุดตางแลว

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีกวาเดมิ ก็มีโอกาสทีจ่ะทาํใหคนหันมาซื้อตราสินคาของ

ไทยได ซึ่งจากสิ่งที่ผูศึกษาไดขอมูลมาทาํใหเห็นวาความแตกตางของตราสินคาเปนสิ่งที่สําคญั

หากตองการทีจ่ะประสบความสําเร็จในตลาดแตก็เปนเรือ่งยากที่จะหาความตางในดานคุณสมบัติ
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ของสินคา เนือ่งจากในทุกวนันี้เทคโนโลยกีารผลิตนัน้สามารถทําเลียนแบบกันไดอยางรวดเร็ว ทํา

ใหความตางของสินคาที่เกิดขึ้นมาใหมก็จะถูกลอกเลยีนไดในเวลาไมนาน ดังนั้นการออกแบบตรา

สินคาใหประสบความสาํเร็จนั้นก็จําเปนทีจ่ะตองสรางในสิ่งที่ไมสามารถลอกเลียนแบบกันได นั่นก็

คือบุคลิกภาพของตราสินคา 

   4.3.2 คุณสมบัติของสินคาอาจจะไมแตกตาง แตตองสรางบุคลิกภาพของตรา

สินคาใหแตกตาง เพือ่ใหผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางเมื่อใชตราสินคาลิน้จี่อัมพวาสินคาใน

ปจจุบันนั้นคณุสมบัติของสินคามีความใกลเคียงแทบจะทดแทนกนัไดดังนั้นหากจะสรางตราสนิคา

ใหประสบความสําเร็จนัน้ จําเปนที่จะตองสรางบุคลิกภาพของตราสินคาใหมีความตางจากตรา

สินคาอื่น ๆ อยางชัดเจน และตองเลียนแบบไดยาก คือตองศึกษาผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายให

ชัดเจนวาตัวตนที่แทจริงของคนที่เปนกลุมเปาหมายเราเปนอยางไรตราสินคาตองพยายามสราง

บุคลิกภาพของตราสินคาใหสอดคลองกับความเปนตัวตนของกลุมเปาหมายใหได และตอง

แตกตางจากสิง่ที่มีอยูในทองตลาด เปนการยากมากกับการที่จะไปสรางจุดขายอะไรใหม ๆขึ้นมา 

เนื่องจากในปจจุบันนี้เทคโนโลยีการผลิตมคีวามทัดเทยีม และสามารถตามทนั เชนเราทําสิง่หนึ่ง

ได คูแขงก็สามารถทาํไดในไมกี่วัน เลียนแบบกันไดงาย ๆ โอกาสทีจ่ะทําที่จะสรางความแตกตาง

นั้นยากมาก ฉะนั้นเราจะทาํอยางไรจึงจะสรางความตางใหกับตราสนิคาได หรือเราจะสรางตรา

สินคาขึ้นมาอยางไรใหประสบความสาํเร็จดวยเทคโนโลยีการผลิตทีม่ีความทัดเทยีมกนั จึงทาํให

การผลิตสินคาออกมานัน้ มีความใกลเคียงกนัและทดแทนกนัได ซึ่งแมวาสนิคาจะมีความแตกตาง

ในเรื่องของคณุสมบัติแตในชวงระยะเวลาอันสั้นสนิคาของคุณก็จะถกูลอกเลียนแบบได ซึ่งตางกบั

การสรางบุคลกิภาพใหกับตราสินคา ทีห่ากเราสรางบุคลิกภาพใหตราสินคาที่แตกตางใหเกิดขึ้นใน

ใจของผูบริโภคใหไดแลวก็เปนเรื่องยากทีคู่แขงจะเลียนแบบได หรือหากคูแขงจะทาํการเลยีนแบบ

ก็ทําไดยาก เนื่องจากผูใดที่สรางบุคลิกภาพใหกับตราสินคาที่ทาํใหผูบริโภคชืน่ชอบไดกอนก็จะ

เปนทีย่อมรับในความรูสึกของผูบริโภคมากกวา หากตองการที่จะทําใหตราสินคาลิ้นจี่อัมพวา

ประสบความสําเร็จก็ตองพยายามสรางบคุลิกภาพใหตราสินคาเกิดความแตกตาง และเปนราย

แรก เพื่อที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือในตราสินคาลิ้นจี่อัมพวา  

   4.3.3 การกาํหนดบุคลิกภาพของตราสนิคาตองเชือ่มโยงกบัวถิีชวีิตของกลุมเปาหมาย 

บุคลิกภาพของตราสนิคาเปนสิง่ที่ผูออกแบบตราสนิคาจําเปนตอง กําหนดใหสอดคลอง และเชื่อมโยง

กับวิถีชวีิตของกลุมเปาหมายใหได เนือ่งจากหากสรางบุคลิกภาพของตราสินคาที่ไมเชื่อมโยงกับ

ผูบริโภคแลวผูบริโภคก็จะรูสึกวาตราสนิคานั้นไมใชตราสนิคาทีเ่หมาะกบัตัวเอง สินคาหลาย

ประเภทมีคุณสมบัติของสินคาแทบจะไมแตกตางกนั สวนผสมก็เหมือนกนั ทําใหผูบริโภคก็จะเลือก
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ซื้อจากบุคลิกภาพที่คุณสรางใหกับตราสนิคาที่เขากับวิถชีีวิตของผูบริโภคไดมากที่สุดสิ่งเหลานี้ลวน

เปนสิ่งที่ผูออกแบบตราสินคาตองพยายามสรางบุคลิกภาพของตราสนิคาใหเขาใกลกับวิถีชวีิตของ

กลุมเปาหมายใหไดมากที่สุดเพื่อที่ผูบริโภคจะไดรูสึกวาตราสินคาของคุณเปนสวนหนึ่งในชีวิต และ

หลังจากสรางตราสินคาใหเปนสวนหนึง่ในชีวิตของผูบริโภคไดแลว ความจงรักภักดีในตราสินคาก็

จะเปนสิง่ทีจ่ะเกิดขึ้นกับผูบริโภคไดไมยาก ตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาก็เชนเดียวกันที่จะตองพยายาม

สรางบุคลิกภาพของตราสินคาใหผูบริโภครูสึกใหไดวาตราสินคาของคณุตอบสนอง และเขา

ใจความเปนตวัตนของผูบริโภคชาวไทยไดดีกวาตราสนิคาที่เปนของตางประเทศ ซึ่งเมื่อกาํหนด

บุคลิกภาพใหตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหตรงกับวถิีชีวิตของผูบริโภคไดแลว และนําความรูสึกเรื่อง

ความรักชาติเขามาผสานกนั การสรางตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสาํเร็จก็จะเกิดขึ้นได  

   4.3.4 ตําแหนงของตราสินคาตองมคีวามชัดเจน การกําหนดตําแหนงของตราสินคา 

ตองมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี ้(ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547, น. 76)  

    (1) ตองเปนจุดที่สินคาเราสามารถนําเสนอได  

    (2) ตองเปนจุดทีต่ราสินคาเราแตกตางและไดเปรียบคูแขง  

    (3) ตองเปนจุดที่ผูบริโภคตองการ  

    (4) ตองเปนจุดที่ไมมีตราสินคาใดสามารถตอบสนองความตองการไดดีทีสุ่ด 

   ในการออกแบบตราสินคาใหประสบความสําเร็จนัน้ การกําหนดตําแหนงของตรา

สินคาเปนสิ่งทีสํ่าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากผูสรางตราสินคาจาํเปนที่จะตองคนหาสิง่ที่ผูบริโภค

ตองการ แลววางตําแหนงของตราสินคาใหสอดคลองกับส่ิงที่ผูบริโภคคาดหวงัไว การกําหนด

ตําแหนงตราสนิคาใหมีประสิทธิภาพนัน้จาํเปนที่จะตองพิจารณาใหดทีี่สุด เนือ่งจากในหาวาง

ตําแหนงตราสนิคานัน้จะเปนสิ่งที่เปล่ียนแปลงยาก กลาวคือ หากคุณวางตาํแหนงของตราสินคาให

ผูบริโภครูจักตราสินคาของคณุในทิศทางใดแลวก็เปนเรือ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลง หรือหากตองการ

จะเปลี่ยนแปลงก็จะตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก และผูบริโภคอาจเกิดความสับสนในตรา

สินคาไดวาจริง ๆ แลวตราสินคานีเ้ปนอยางไรกันแน การกําหนดตําแหนงของตราสนิคาจงึจําเปนที่

จะตองกาํหนดใหชัดเจนในสายตาผูบริโภคใหมากที่สุด เพื่อทาํใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นและ

เชื่อถือในตราสินคาของเรา และหากผูบริโภคมีความเชื่อถือในตราสนิคาแลวการตัดสินใจซื้อ และ

ความชืน่ชอบในตราสินคากจ็ะเกิดขึ้นตามไปดวยผูออกแบบตราสินคาตองพยายามนําเสนอคุณคา

ตาง ๆ ใหผูบริโภค เพื่อที่จะทําใหผูบริโภครูสึกวาตราสนิคาของคุณมีคุณคามากกวาตราสินคาอื่น ๆ 

ซึ่งคุณคาทัง้ 3 ลักษณะขางตนนัน้บางตราสนิคาอาจจะมีบางคณุคาที่ไมสามารถแขงขันกับตรา

สินคาคูแขงได แตการขาดคุณคาเพียงบางการไมไดหมายความวาตราสินคาของคณุจะไมประสบ
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ความสาํเร็จเสมอไป เพราะผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกตราสินคาใดจะพิจารณาถึงคุณคาโดยรวม

ของตราสินคามากกวาราสินคาไทยก็เชนเดียวกนั ที่มักจะมีคุณคาทางความรูสึกทีเ่สียเปรียบตรา

สินคาตางชาตดิังนัน้ในการออกแบบตราสินคานัน้ก็ควรที่จะนําเสนอคณุคาที่เหนือกวาในดานอืน่ ๆ 

เพื่อที่จะใหคณุคาของตราสินคาโดยรวมนั้นมีคุณคามากกวาตราสนิคาตางประเทศ 

   4.3.5 คุณคาของตราสินคาลิน้จี่อัมพวาตองดีกวาคุณคาตราสินคาจากตางประเทศ

อยางชัดเจน ผูบริโภคจะเลือกตราสินคาที่ตอบสนองความตองการของตนเองไดดีที่สุด ในมุมของ

ผูออกแบบตราสินคาก็ตองนําเสนอตราสนิคาทีม่ีคุณคาใหกับผูบริโภคใหไดมากที่สุด  

   คุณคาของตราสินคาที่มีตอลูกคานัน้ มีอยูดวยกนั 3 ลักษณะ (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 

2547, น. 81) คือ  

    (1) คุณคาที่เกดิจากลักษณะตางๆ (Function Values)  

    (2) คุณคาทางความรูสึก (Emotion Values)  

    (3) คุณคาที่สะทอนตวัตนของผูบริโภค (Self-Expressive Values)  

   การถายทอดคุณคาตาง ๆ ของตราสินคาทั้งในดานของคุณสมบัติของสินคา และ

ประโยชนเชิงอารมณที่ผูบริโภคจะไดรับ ไปยังผูบริโภคคือการใหคํามัน่สัญญา วาจะสงมอบสิง่ใดที่

แตกตางโดดเดนเหนือคูแขงและมีคาสําหรับผูบริโภคการใหคํามัน่สัญญาที่ดีเหนือคูแขงเปนสิ่งที่ดี

แตผูออกแบบตราสินคาก็ไมควรที่จะใหคํามั่นทีเ่กนิจริง เพราะหากไมสามารถสงมอบคุณคาใหได

ตามที่ไดใหคํามั่นไวแลว ก็จะเกิดความเสียหายตอตราสินคา และการแกคืนภาพลักษณมายงัจุด

เดิมก็เปนสิง่ทีท่ําไดยาก นีค่ือสาเหตุสําคญัที่นาํไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลวของตราสินคา

ตราสินคาใดทีส่ามารถรักษาคํามั่นสัญญาไวไดอยางมัน่คงก็จะสามารถยืนยงอยูในตลาดได 

   4.3.6 คาํสัญญาของตราสินคาตองเปนความจริง และเชื่อถือได การถายทอดคุณคา

ตาง ๆ ของตราสินคาทั้งในดานของคุณสมบัติของสินคา และประโยชนเชงิอารมณที่ผูบริโภคจะ

ไดรับ ไปยังผูบริโภคคือการใหคํามัน่สัญญา วาจะสงมอบสิ่งใดที่แตกตางโดดเดนเหนือคูแขงและมี

คาสําหรับผูบริโภคการใหคํามั่นสัญญาทีด่ีเหนือคูแขงเปนสิ่งที่ดีแตผูออกแบบตราสินคาก็ไมควรที่

จะใหคํามัน่ที่เกินจริง เพราะหากไมสามารถสงมอบคุณคาใหไดตามทีไ่ดใหคํามั่นไวแลว ก็จะเกดิ

ความเสยีหายตอตราสินคา และการแกคืนภาพลักษณมายังจุดเดมิก็เปนสิ่งที่ทาํไดยาก นี่คือสาเหตุ

สําคัญที่นาํไปสูความสาํเร็จ หรือความลมเหลวของตราสินคาตราสนิคาใดที่สามารถรักษาคาํมั่น

สัญญาไวไดอยางมั่นคงก็จะสามารถยืนยงอยูในตลาดได ตราสินคาใดที่ทําไมไดกจ็ะตองถอนตัว

ออกจากตลาดไป เพราะนัน่คือ การที่ลูกคามองวาตราสินคาเราไมรักษาสัญญา โดยเฉพาะตรา
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สินคาลิน้จี่อัมพวาที่ขาดความนาเชื่อถือในสายตาผูบริโภคเปนทนุเดิมอยูแลว คําสัญญาของตรา

สินคาลิน้จี่อัมพวาจะตองเปนสิ่งที่นาเชื่อถอื และไมเกินจริงในสายตาผูบริโภค  

   4.3.7 ตราสินคาลิน้จี่อัมพวาตองมีเอกลักษณของตราสินคาทีโ่ดดเดน และจดจํางาย 

เอกลักษณของตราสินคานัน้ตองเปนสิง่ที่ผูบริโภคเมื่อเหน็แลวจะตองจดจําไดนั่นหมายความวา

ผูออกแบบตราสินคาตองสรางเอกลกัษณของตราสินคาใหสะทอนถงึสินคา หรือบริการที่เปนของ

ตนเอง เพื่อที่จะทาํใหผูบริโภคเชื่อมโยงเอกลักษณของตราสินคา กับสินคาหรือบริการของ

ผูประกอบการได ปจจัยสูความสาํเร็จในการพัฒนาเอกลักษณของตราสินคา ไมไดอยูที่การคิดคน

หาคําพูดที่เท ฟงแลวกินใจเพื่ออธิบายเอกลกัษณของแบรนด แตหากอยูทีก่ารประสาน

องคประกอบตาง ๆ เพื่อทาํใหเอกลักษณของแบรนดไดถูกนาํเสนอออกมาใหชัดเจน ตราสินคาลิน้จี่

อัมพวาก็จาํเปนที่จะตองสรางเอกลักษณของตราสินคาใหเปนที่โดเดน และจดจํางายเชนเดียวกนั มี

หลายตราสนิคาของไทยที่หลงไปกับกระแสที่มักไปสรางเอกลักษณใหตราสินคาใหเปนเหมือนกับ

สินคาตางประเทศ ซึ่งทาํใหตัวตนที่แทจริงของความเปนไทยหายไป แลวเมื่อผูบริโภครูสึกวาคุณ

กําลังพยายามเปนทั้ง ๆ ทีคุ่ณเปนไมไดแลว ตราสินคาของคุณก็ประสบความสาํเร็จยาก อีกสวนที่

สําคัญก็ในการสรางเอกลักษณใหกับตราสินคาก็คือความเปนตนกาํเนิดแหงสนิคานั้น ๆ เชน ถา

เปนลําไย ก็ตองใสเปนที่อัมพวาเขาไปใหชัดเจน เพราะเรามีชื่อเสียงทางดานนี ้แตถาหากคุณคิดวา

ตองทําใหเปนสากล  

  ส่ิงที่ผูศึกษาไดกลาวไปเกีย่วกับแนวทางในการออกแบบตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบ

ความสาํเร็จนัน้ จะเห็นไดวามีปจจัยหลายสวนที่เกีย่วของกับความสําเร็จของการออกแบบตรา

สินคาลิน้จี่อัมพวา แตปจจัยที่ไดกลาวไปขางตนนั้นเปนเพียงหลกัการโดยสวนใหญเทานั้น เพราะ 

ในการออกแบบตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสําเร็จนัน้ จะมีรายละเอียดอีกมากมายที่

เกี่ยวของ ทัง้เรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง กฎหมาย และปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ซึง่นัก

ออกแบบตราสินคาที่ดีนัน้จาํเปนที่จะตองพัฒนาตนเองใหทนักับสภาพการณตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลง

อยูเสมอ เพราะการออกแบบตราสนิคานัน้ไมใชกระบวนการทีจ่ะทาํเพียงครัง้เดยีวและใชไดตลอดไป 

แตจําเปนจะตองคอยปรับปรุงใหตราสินคาตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยูเสมอ โดยการ

ปรับตราสินคานัน้จะตองมแีนวทางในการปรับปรุงใหผูบริโภครูสึกวาตราสินคานั้นสามารถ

ตอบสนองตนเองไดตลอดเวลา เพื่อใหผูบริโภคมีความชืน่ชอบ และจงรักภักดีตอตราสินคา

ตลอดไป 
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4.5  ปญหาและอุปสรรคของตราสินคาล้ินจี่อัมพวา   
 

  ปญหาและอุปสรรคของตราสินคาลิน้จี่อัมพวา สามารถสรุปไดดังนี้ 

  5.1 เกษตรกรยังไมมีความลึกซ้ึงตอแนวความคิดดานการสรางตราสนิคา ความไม

เขาใจคุณคาของการสรางตราสนิคาในฐานะเปนเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญ ทาํใหผูประกอบการ

บางคนไมสนใจที่จะสรางสรางตราสนิคาโดยที่คิดวา ผลิตสินคาใหดีมีคุณภาพก็นาจะทําใหขาย

สินคาไดแลว 
  5.2 ผูประกอบการที่ไมตระหนกัถึงการแขงขันทีไ่รพรมแดนจะไมเหน็ความสาํคัญ
ของสรางตราสินคา ผูประกอบการที่พงึพอใจกับตลาดผูบริโภคไทยเทานั้น จะไมเห็นความ สําคญั 

ของการสราง สรางตราสนิคาแตก็ลืมไปวาแมเขาจะไมออกไปแขงขันกับใครในตางแดน แตเขาก็

ตองเผชิญกับคูแขงจากตางแดนที่เขามาแขงขันในประเทศไทย 
  5.3 การขาดแคลนงบประมาณและการไมมคีวามลกึซ้ึงกบั IMC ทําใหผูประกอบการ
คิดวาไมสามารถสรางสรางตราสนิคาได ผูประกอบการในองคกรเล็กๆ คิดวาตนเองไมมี

งบประมาณในการทําการโฆษณาเพื่อการสราง ตราสินคา จึงไมคิดที่จะสราง สรางตราสนิคา

เนื่องจากไมเขาใจยุทธศาสตรของ IMC ไมมีความรูวาในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนัน้ มี

วิธีการสื่อสารการตลาดตนทุนต่ําอยูมากพอที่จะสราง สรางตราสินคาได 
  5.4 การขาดความรูดาน IMC เปนสาเหตสุําคัญที่ทาํใหผูประกอบการมองไมเห็น
โอกาสของความสําเรจ็ในการสรางสรางตราสนิคา ผูประกอบการที่ไมมีความรูเร่ือง IMC 

มักจะไมสนใจที่จะ สรางตราสินคาหรือถาพยายามจะทาํก็จะไมประสบความสาํเร็จ ทัง้นี้เพราะไมรู

วิธีการสื่อสารเพื่อการจงูใจทีเ่หมาะสมในการใหขอมูลขาวสารเกีย่วกับการสราง ตราสินคา เมื่อใช

งบประมาณไปกับการโฆษณามาก แตยังไมประสบความสําเร็จในการสราง ตราสินคา จึงเกิดความ

ทอถอยและเลกิที่จะสราง สรางตราสนิคาไวเปนทนุทางสงัคมใหสินคา 
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4.6  ศักยภาพในการแขงขันของลิ้นจี่อัมพวา 
 

  ผลสรุปเกี่ยวกบัศักยภาพในการแขงขันของลิ้นจี่อัมพว มดีังนี ้

  6.1 เกษตรกรยังลงทุนดานการวิจัยและพฒันาไมมากพอ โอกาสของสินคาไทยที่จะ

เขาแขงขันเปน ตราสินคา นั้นยงัไมมากนัก ทั้งนี้เพราะเกษตรกรไมคอยจะลงทนุดานการวิจัยและ

พัฒนาทําใหไมมีนวัตกรรมที่จะสรางสินคาใหมีความแตกตางอยางโดดเดนเพียงพอ ที่จะกอใหเกดิ 

สรางตราสินคาทาํใหสินคาไทย มีลักษณะเปนสินคาคุณภาพต่ําที่เลียนแบบสินคาของของตางประเทศ 

และจะตองแขงขนัดวยราคามากกวาที่จะแขงขันดวย สรางตราสนิคาจึงทําใหศกัยภาพในการแขงขัน

ไมสูงนัก และขายสินคาไมไดราคาสูสินคาของประเทศทีใ่หความสําคญัตอ สรางตราสินคาไมได 
  6.2 ผลไมไทยในเวทีโลกไรพรมแดน มีปญหาดานการออกแบบและการสราง
ตราสินคา จดุออนของสินคาไทยที่จะเขาแขงขันในเวทีโลกมีอยู 2 ประการคือ (1) ขาดการสราง 

ตราสินคา ทีม่ีประสิทธิภาพ ทําใหไมม ี สรางตราสินคาที่ชัดเจน (2) ไมมีความโดดเดนดานการ

ออกแบบ (Design) ทั้งนี ้ เพราะเกษตรกรสวนใหญเติบโตดวยการรับจางผลิตแบบ OEM มานาน

แลว การออกแบบไดถูกกําหนดโดยผูจางผลิต ทําใหบุคลากรของเกษตรกรขาดประสบการณในการ

ออกแบบ และการรับจางผลิต ไมตองทาํการตลาด จึงทําใหเกษตรกรขาดความรูและทักษะในการ

สราง ตราสินคา 

  6.3 เกษตรกรยังไมทุมเทดานการแปรรูปเขมขนเพียงพอ ประเทศไทยมีวัตถุดิบอยู

มากมาย เพราะเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชวีภาพ และเปนแหลงอาหาร และสมุนไพร

ของโลก แตเพราะขาดการลงทนุดาน R & D ทําใหไมมกีารแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยูใหเปนผลิตภัณฑที่

มีคุณคาเพิ่ม ประเทศคูแขงที่มีความสามารถและลงทุนดาน R & D มากกวาประเทศไทย จึงนาํเอา

วัตถุดิบจากประเทศไทยไปแปรรูป และสรางศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลกไดสูงกวาประเทศ

ไทย 

  6.4 เกษตรกรยังไมเห็นความสําคัญดานบรรจุภณัฑ ปญหาดานบรรจุภัณฑเปนอกี

ปญหาหนึง่ทีบ่ั่นทอนศักยภาพในการแขงขันของสินคาไทย เนื่องจาก (1) ผูประกอบการบางคนไม

เห็นความสาํคญัของบรรจุภัณฑ (2) ผูประกอบการบางคนไมเขาใจวา บรรจุภัณฑเปนหนึ่งในปจจัย

ที่เพิม่คุณคาใหสินคา (3) ผูประกอบการบางคนมองวาบรรจุภัณฑทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ทํา

ใหไดโอกาสในการสรางกาํไรลดลง และ (4) บุคลากรของเกษตรกรขาดประสบการณดานการ

ออกแบบ ทําใหไมสามารถออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความโดดเดนได 
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  6.5 เกษตรกรขาดทักษะดานการตลาดที่จะแขงขนั ทั้งการลงทุนดาน R & D ที่ต่าํ 

การขาดนวัตกรรม การไดรับการปกปองโดยรัฐบาล การไมลงทนุในการสราง ตราสินคา การขาด

ความสามารถดานการจัดการตลาด เปนปจจัยทีท่ําใหศักยภาพของสินคาไทยในเวทีโลกาภิวัตนยัง

ต่ําอยูมาก ไมวาจะเปนการออกไปแขงขันในตางแดน หรือการแขงขันกับตราสินคาจากตางประเทศ

ที่เขามาแขงขันในประเทศไทย 

  6.7 เกษตรกรขาดการออกแบบดานการตลาดที่ดี การเปนผูประกอบการ OEM และ

การเปนผูประกอบการที่ขายสินคาราคาต่าํในตลาดลางมานาน ทําใหผูประกอบการขาดทกัษะ

ทางดานการจดัการการตลาด ไมมีการออกแบบในการการตลาดที่เขมแข็งพอที่จะทาํใหสินคาไทยม ี

ตราสินคา ทีโ่ดดเดน ความไมคุนเคยกบัการทาํงานดานการตลาด ทาํใหผูประกอบการมองวา

งบประมาณทีต่องใชในการดําเนนิการดาน IMC นัน้สูงเกินไป จึงไมเลอืกที่จะเปนผูประกอบการ  

  6.8 เกษตรกรคิดจะขายแต “สินคา” ไมคอยคิดเร่ืองการขาย “ตราสินคา”: สินคา

ไทยที่ออกไปแขงขันในเวทโีลกนัน้ ไปในรูปแบบของสินคาที่เกษตรกรผลิตใหแกเจาของ ตราสินคา 

สินคาไทยยังไมไดออกสูตลาดโลก ในลักษณะของ “ตราสินคา” ที่มีศกัยภาพในการแขงขันพอทีจ่ะ

ทําให ตราสินคา ในประเทศเจาบานจะตองหวั่นไหว ทีส่งไปแบบมี ตราสินคา กม็ักจะขายอยูใน

กลุมผูบริโภคคนไทย ที่ไปอาศัยอยูในตางแดน มากกวาที่จะขายใหผูบริโภคที่เปนเจาของประเทศ  
  6.9 การผลิตของไทยยังขาดระบบการควบคุม และการประกันคุณภาพที่ได
มาตรฐาน: สินคาไทยยังขาดระบบดานการประกนัคุณภาพ ทําใหสินคาบางอยางไมไดมาตรฐาน 

เมื่อสงไปขายตางประเทศจงึไมไดรับการยอมรับ ถาจะสรางตราสนิคาใหมีความนาเชื่อถือในระดับ

โลกาภิวัตน เกษตรกรตองพัฒนาระบบดานการควบคุมคุณภาพใหเขมขนกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

เพื่อสรางภาพลักษณใหแกสินคาทีเ่ปน ตราสินคา จากประเทศไทย  
  6.10 เกษตรกรสวนหนึ่งจะใสใจดานมาตรฐานคุณภาพเฉพาะเวลาทีถ่กูบังคับ
จากคูคาเทานั้น ในยามทีสิ่นคาไทยถูกกําหนดใหมีมาตรฐานจงึจะสงออกได เกษตรกรก็ทําได ดัง

จะเหน็ไดจากการไดรับรองมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอืน่ที่ประเทศคูคากําหนดขึ้น แตอยางไรก็

ตาม การมีสินคาที่ไดมาตรฐานอยางเดียวไมเพียงพอทีจ่ะทําใหสินคาไทยมีศักยภาพในการแขงขัน

สูงได ตองมีความสามารถดานการตลาดเปนองคประกอบที่สําคัญดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ความสามารถทางดานการตลาด ดานการสราง ตราสินคา ที่จะตองอาศัย IMC ซึ่งในปจจุบนั ไมวา

จะเปนทักษะดานการตลาด ดานการสราง ตราสินคา และดาน IMC เกษตรกรยังขาดทกัษะที่

แข็งแกรง จึงยังไมอาจจะแขงขันกับประเทศที่ใหความสําคัญตอ IMC และการตลาดเพื่อการสราง 

ตราสินคา มาเปนเวลานานแลว 
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  โดยสรุป อาจจะกลาวไดวา ในภาพรวมสนิคาไทยยังมศีักยภาพต่ํา ในการที่จะเขาแขงขัน

ในเวทีโลกไรพรมแดน ทั้งนี้เพราะเกษตรกรยังลงทุนดานการวิจยั และพัฒนาไมมากพอ ทําใหไมมี

นวัตกรรมตางๆ ที่จะสรางความแตกตางที่โดดเดนใหแกสินคาไทย ทําใหสินคาไทยมีลักษณะเปน

สินคาเลียนแบบ คุณภาพต่ํา ที่ขายราคาถูก และตองแขงขันในตลาดลาง นอกจากการขาดการวจิัย 

และพัฒนาแลว สินคาไทยยังมีความออนดานการออกแบบ ทั้งนีเ้พราะเกษตรกรสวนใหญดําเนิน

ธุรกิจเปนผูรับจางผลิตแบบ OEM จึงไมมีประสบการณดานการออกแบบการเปนผูรับจางผลติมา

นาน ทําใหผูประกอบการไมมีทักษะทางดานการจดัการการตลาดที่ดีพอ ไมมีการออกแบบ

การตลาดที่ดพีอ ไมคุนเคยกับงบประมาณที่จะตองลงทุนดานการตลาด จึงไมยินดีที่จะลงทนุ มอง

การลงทุนดานการตลาดเปนคาใชจายที่สูงเกินความจาํเปน จึงไมมีการลงทนุทีจ่ะใชการสื่อสาร

การตลาดแบบ IMC ในการจะสรางตราสินคา ไมวาจะเปนการสราง ตราสินคา ภายในประเทศไทย 

การสรางตราสินคา ใหไดรับความนิยมไปทั่วโลก เปน Global ตราสินคา หรือการใช IMC เพื่อสราง

ตราสินคา ในประเทศที่สงสนิคาออกไปขาย เมื่อเปนเชนนี้สินคาไทยทีส่งออกไปขายตางประเทศจึง

มีกลุมเปาหมายจํากัด นัน่คือคนไทยที่อาศัยอยูในตางแดน หรือกลุมลูกคาในตลาดลางที่ตองการ

สินคาราคาต่าํเทานั้นการไดรับการปกปองจากรัฐบาลทีม่ีมาตรการในการกีดกนัสินคาตางชาติดวย

กําแพงภาษ ีทําใหเกษตรกรคาขายภายในประเทศอยางสบายๆ ไมมีการดิ้นรนพัฒนานวัตกรรม ไม

มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ ไมมีการควบคุมคุณภาพที่ดีพอ เมื่อถึงเวลาที่ตองแขงขันกับสินคา

ในประเทศอืน่ ที่มีการควบคุมคุณภาพทีด่ีกวา สินคาไทยจึงไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันใน

ระดับโลกาภิวตันได 

 

4.7 แนวทางในการสื่อสารตราสินคาล้ินจี่อัมพวาเพื่อใหตราสินคาเปนที่ยอมรับ
ในหมูบริโภคชาวไทย  
   

  การที่ตราสนิคาจะประสบความสําเร็จทางการตลาดหรือไมนั้น ไมไดข้ึนอยูกับการ

ออกแบบตราสินคาเพียงประการเดียว แตจะตองมีสวนสําคัญอีกประการหนึง่คือการสื่อสารตรา

สินคาใหผูบริโภครับรูถึงการมีอยูของตราสนิคา เชื่อถือในคุณภาพของสินคา และชื่นชอบในตรา

สินคา เพื่อนาํไปสูการเลือกใชตราสินคาในทายที่สุด เกษตรกรจํานวนมากทีย่ังไมไดใหความสําคัญ

กับการทําการสื่อสารตราสินคาเทาที่ควร เนื่องจากมองวาจะตองใชเงินจํานวนมากในการทาํการสื่อ

สารตราสินคา จึงไมยอมที่จะลงทนุ ซึ่งเมือ่รวมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันดวยแลว เกษตรกรที่มี

สายปานที่ไมยาว ก็มองวาเปนการเสีย่งเกินไปที่จะใชเงินจาํนวนมากในการสื่อสารตราสินคา แตแท
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ที่จริงแลวการสื่อสารตราสินคานั้น ไมจาํเปนที่จะตองใชเงินจาํนวนมากเทานัน้ถึงจะประสบความ 

สําเร็จในการสือ่สารตราสินคา แตส่ิงที่สําคัญมากกวาเรือ่งเงนิทีจ่ะใชในการสื่อสารตราสินคาก็คือ 

การติดตอส่ือสารกับผูบริโภคอยางจรงิจัง และตอเนื่อง 

  การสื่อสารตราสินคาเปนการสื่อสารที่ใชเครื่องมือที่หลากหลายเขามาผสานกนั เพื่อ

สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีเปาหมายเดยีวกนั คือการถายทอดสิง่ทีเ่จาของตราสนิคาตองการบอก

กับผูบริโภควาตราสินคาของเขาจะใหคุณคาอะไรกับผูบริโภค เจาของตราสินคา รวมทั้งผูเชีย่วชาญ

ดานการสื่อสารตราสินคาจํานวนมาก จึงนําแนวความคิดเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารการตลาด

แบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) เขามาใชเพื่อส่ือสารตราสินคาใหเปนที่

รูจักและยอมรบัในสายตาผูบริโภค คนในเอเยนซี่จะคุนมากกับคําวาบูรณาการ (Integrated) คือ 

ในอดีตการทาํโฆษณากจ็ะมุงไปแตเร่ืองของการทําโฆษณาโดยตรง ทําโฆษณาทางทวี ี ทําโฆษณา

ในแงของการโฆษณาผานสือ่ (Above the Line) อยางเดียว แตพอในชวงนัน้เราเรียนรูกันแลววา

การที่จะสรางตราสินคาใดใหอยูในใจคน ใหเกิดการรับรู และเกิดการใช การใชโฆษณาผานสื่อ

อยางเดยีวมนัไมไดผลเต็มที่ เพราะฉะนัน้ก็จะตองมีส่ือที่เรียกวาการทํากจิกรรม และสื่อตางที่ไมได

ผานระบบสื่อสารมวลชน (Below the Line)  

  ผูศึกษาจะขอนําเสนอแนวทางที่จะชวยใหการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาประสบ

ความสาํเร็จดังนี ้ 
  7.1 การสื่อสารตราสินคาลิ้นจีอั่มพวาตองทํา อยางจรงิจัง และตอเนื่อง และม ี
กระบวนการ หากตองการที่จะสรางตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสาํเร็จแลว เจาของตรา

สินคาลิน้จี่อัมพวาก็ตองเรียนรู และเหน็ความสาํคัญของการสื่อสารตราสินคา และจะตองกระทํา

อยางจรงิจังไมใชแคเพียงทาํแบบเปนครั้งคราวไป หรือทําแบบไรทิศทาง เกษตรกรหลายรายมักจะ

วัดการสื่อสารตราสินคาจากยอดขายเปนหลัก แตจริง ๆ แลวควรจะมองวาการสื่อสารตราสินคานั้น

เปนสิ่งที่จะกอใหเกิดผลดีในระยะยาว ซึ่งเราไมสามารถสรางตราสินคาใหประสบความสําเร็จเพียง

แคเดือน หรือปเดียวได แตการสรางตราสินคาใหประสบความสาํเร็จนั้นตองใชระยะเวลา 
  7.2 การสื่อสารตราสินคาลิ้นจีอั่มพวาตองมคีวามชดัเจนในเรื่องจุดขายของสินคา 
การสื่อสารตราสินคา จุดขายของสนิคา (Key Message) นั้นจะตองมีเพยีงสิง่เดียวและใหชดัเจน 

บางครั้งเจาของสินคามีขอเสยีคือ ตองการใชเงินใหคุมคามากที่สุดจึงพยายามใสขอมูลลงไปเปน

จํานวนมาก ผูบริโภคก็จะไมสามารถจดจําสิ่งที่เจาของตราสินคาตองการจะบอกไดเนื่องจากมีขอมูล

มากเกินไป หรืออาจทาํใหผูบริโภคเกิดความสับสนในเรื่องของตราสินคา ซึ่งกอนที่จะทําการสื่อสาร

กับผูบริโภค เจาของสินคาควรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนกอน วาตองการจะบอกอะไรกบัผูบริโภค ในการ

ส่ือสารแตละครั้งควรหาจุดขายเพยีงหนึ่งเดียว (Single Mind) ที่จะบอกผูบริโภคกอน เพราะ
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ไมอยางนั้นแลวการสื่อสารกจ็ะไมมีความเปนอันหนึง่อนัเดียวกนั แลวก็ขาดเอกภาพในการสื่อสาร ทํา

ใหตราสินคาดไูมนาเชื่อถือทีก่ลาวมาจะเหน็ไดวาความชดัเจนในเรื่องของจุดขายของสินคา วาเปนสิ่ง

สําคัญ ในการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสาํเร็จ เพราะการสรางความนาเชื่อถือ

ใหกับตราสนิคานั้นตองทาํการสื่อสารใหผูบริโภครับสารใหตรงกับส่ิงที่เจาของตราสินคาตองการจะ

บอกผูบริโภคแตการที่จะทําเชนนัน้การสื่อสารตองมีความชัดเจนเปนอยางมาก เพื่อปองการการ

สับสนที่จะเกดิขึ้นกับผูบริโภค โดยการที่เจาของตราสินคาจะตองกําหนดใหชัดเจนวาตองการบอก

อะไรกับผูบริโภค เพื่อใหการสื่อสารตราสินคาเกิดประสทิธิภาพมากทีสุ่ด 

  7.3 การสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาตองนาเชื่อถอื และมีจุดขายที่แตกตาง ความ

นาเชื่อถือในการสื่อสารตราสินคาเปนสิ่งทีต่ราสินคาลิน้จี่อัมพวาตองใหความสําคัญ เนื่องจากจุดดอย

ของตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาประการหนึ่งก็คือความนาเชื่อถือ ซึ่งไมไดหมายความวาการสื่อสารตรา

สินคาลิน้จี่อัมพวาจะไมคอยประสบความสําเร็จ แตตราสินคาจะตองทําใหนาเชื่อ ถึงจะนําไปสูความ

ชื่นชอบ และการเลือกใชตราสินคาลิน้จี่อัมพวา โดยการรับรูของคนแลว พอรูวาสนิคาเปนตราไทย ก็

จะรูสึกวาคุณภาพสูตราสินคาของตางชาติไมได ทัง้ ๆ ที่จริง ๆ แลวทกุวันนี ้หรือกอนหนานี้ก็ตาม ดวย

ความรู ความเชี่ยวชาญ หรือ คุณภาพสินคา สามารถสูกบัตราสินคาตางชาติได เพราะฉะนั้นแนวทาง

ในการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวา คือ เราตองสรางใหเกิดความมัน่ใจใหกบัผูบริโภค การดึงจดุแข็ง 

ไมวาจะเปนคณุสมบัติ หรือจุดแข็งตาง ๆ แลวก็ส่ือใหชัดแจงออกไปวาสินคานี้มีขอดี มีประโยชน แลว

ก็สูกับตางชาติไดอยางไร อาจจะตองเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนไปเลยวา เราสามารถสูไดเพราะอะไร 

มีตัวอะไรมาสนับสนนุใหคนไทย โดยเฉพาะคนไทยที่ชอบสินคาตางประเทศรูสึกเลยวามนัสูไดอยางไร 

พอมีขอมูลตรงนี้แลวคนก็จะรูสึกวามันกม็ีเหตุผลทีจ่ะเชื่อถือและนาเลือกใช (Reason to Believe) 

ใหกับผูบริโภควาเพราะอะไรถึงควรจะมาใชตัวสินคาไทยความนาเชื่อถอืเปนสิ่งที่สําคญัมากในการที่

จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้ออะไรก็ตาม แลวการที่จะทําใหผูบริโภคยอมรับตราสินคาลิน้จี่อัมพวาให

ไดนั้น คุณตองสรางความนาเชื่อถือใหไดกอน คือถาคณุมีจุดเดน หรือจุดขายที่เหนือกวาอยางไรบาง 

คุณก็ตองทําใหผูบริโภคเชื่อใหไดวามนัทาํอยางนัน้ไดจริง ๆ ยิ่งถาคุณมีจุดขายทีแ่ตกตางดวยแลว 

คุณตองพยายามสื่อสารใหผูบริโภครับรูใหได เพราะถามีดีแตไมไดบอกผูบริโภคจะรูไดอยางไร แลวก็

พยายามบอกจุดขายที่แตกตางใหกับผูบริโภค แตตองบอกอยางมีหลกัฐาน ไมใชกลาวอางแบบเลื่อน

ลอย หรือโฆษณาเกนิจริงไมอยางนัน้แลวผูบริโภคก็ไมเชื่ออยูดี หรือถาเชื่อแลวลองซื้อมาใชก็จะซื้อ

เพียงครั้งเดียวเทานั้นผลรายที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือ ถาเกิดผูบริโภคคนนั้นเปนคนที่เปนผูนาํกลุม 

หรือคนทีน่าเชือ่ถือดวยนะแลวนาํเรื่องนี้ไปบอกคนอื่น ตราสินคาของคุณก็ขาดความนาเชือ่ถือไป

ในทนัท ี เพราะสื่อที่เปนสือ่บุคคลจะมีความนาเชื่อถือกวาสื่อมวลชนอยูแลวการสือ่สารตราสินคาให
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เกิดความความนาเชื่อถือในบางครั้งมกีารใชตัวแทนของสินคาที่เปนดารา หรือคนมีชื่อเสียงเพื่อสราง

ความเชื่อมโยงสินคากับตัวแทน แตการเลือกใชตัวแทน ก็ตองเลือกใหมีความเหมาะสม ไมเชนนัน้แลว

ก็ไมสามารถสรางความนาเชื่อถือใหตราสนิคาได  

  7.4 การสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาตองเลือกใชสื่อใหถูกตองและเหมาะสม การ

เลือกสื่อหรือชองทางที่จะใชในการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสาํเร็จมีความสาํคัญ

เปนอยางยิง่ ซึ่งการเลอืกสื่อใหเหมาะสมนัน้ถือเปนหวัใจของการสื่อสารตราสินคา เลยก็วาได 

เนื่องจากหากตราสินคามีคณุสมบัติที่ดี มีการจัดการสารที่จะสงออกไปยังผูบริโภคอยางด ีแตขาดการ

เลือกชองทางในการสื่อสารที่ดี การสื่อสารตราสินคากไ็มอาจประสบความสาํเร็จได ส่ือในปจจุบันมี

ความเปลีย่นแปลงไปจากอดตีเปนอยางมาก เนื่องดวยเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อในแตละ

ชนิดจะมีความแตกตางกนั ซึ่งแนวทางในการใชส่ือกจ็ะแตกตางตามไปดวย ส่ือโทรทัศนจะเนนเจาะ

รายการที่เขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรงมากขึ้น เพราะราคาคาสื่อโฆษณาแพงมากขึ้น ในขณะที่วิถี

ชีวิต (Life Style) และความเจริญทางเทคโนโลยีเปลี่ยน เชน สินคาเปนเครื่องปรุงอาหาร ก็จะเจาะลง 

รายการอาหารมากขึ้น หารูปแบบนําเสนอไปในเนื้อหารายการ (Tie in program) แตกตาง

หลากหลายขึน้ โดยมีขอระวังวาจะไมใหกลุมเปาหมายรูสึกยัดเยียดเกินไปสําหรับคนไทยตองยอมรับ

วาสื่อโทรทัศนเปนสื่อทีม่ีความสําคัญที่สุด จากผลการวิจยัคนไทยใชเวลาในการดูโทรทัศนหลาย

ชั่วโมงมากตอวัน คือจะประมาณ 6-8 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นจะเปนสื่อที่เขาถงึมากทีสุ่ด ส่ือทีวีก็เปนสื่อ

ที่ตองใช แลวอีกสื่อหนึง่ซึง่มีความนิยมตามมาคือส่ือวทิย ุคือจริง ๆ แลวก็เปนสื่อทีว่าไมวากียุ่คกีส่มัย

ก็ยังตองใชอยู แตก็ตองพยายามเฉลีย่การใชส่ือออกไป คือส่ือโทรทัศนมาเปนอนัดบัหนึง่ ส่ือวิทยุและ

ส่ิงพิมพจะเปนสิ่งที่สนับสนนุสื่อโทรทัศน ซึ่งในวันนี้ส่ือทีน่าสนใจคือส่ือเวบไซตที่ ทุกวันนี้หาก

กลุมเปาหมายเปนวัยรุนจะสามารถเขาถงึไดดีมาก กบัการใชรายการวิทยุที่เปนทีน่ิยม ใหดีเจมีการ

เลนเกมสแบบมีการตอบโตกนักับผูบริโภค ก็จะทาํใหเกดิการจดจําและพูดถึงไดมากการที่การสื่อสาร

จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น การเลือกชองทางเปนสิ่งสําคัญ เพราะสื่อในปจจุบันมีราคาที่สูงมาก 

งบประมาณในการสื่อสารตราสินคาสวนใหญก็จะหมดไปกับคาสื่อ หากคณุเลือกสื่อไมตรงกับ

กลุมเปาหมายของคุณ ก็แทบจะเรียกไดวาคุณเสียเงินโดยเปลาประโยชนเลย อยางทุกวนันี้ส่ือที่เปน

บุคคลนั้นมีความสําคัญมาก เพราะสื่อบุคคลนั้นสรางความนาเชื่อถือไดมากกวาสื่อมวลชน ซึ่งแมวา

มันจะเขาถงึคนจํานวนนอยก็ตามแตมันกส็ามารถทําใหเกิดการพูดตอ ๆ กันไปได 
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  7.5 การสื่อสารตราสนิคาลิ้นจี่อัมพวา ตองสื่อสารใหผูบริโภคเขาใจโดยงาย และ 
ไมซับซอน การสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาใหประสบผลสาํเร็จนัน้จําเปนที่จะตองอาศัยความ

ชํานาญหากตองการใหการสื่อสารตราสินคาออกมามีประสิทธิภาพ ไมดูไรทิศทางจนเกนิไป เพราะใน

บางครั้งการสือ่สารตราสินคาที่มีความสลบัซับซอนมากเกินไป ผูบริโภคอาจจะรูสึกปฏิเสธการรับสาร

ก็เปนได ในการคิดงานโฆษณาที่เปนสินคาของคนไทย ตองทําใหเขาใจงายที่สุด เมื่อผูบริโภคไดรับ

สารแลวผูบริโภคเขาใจไดทันท ี เพราะผูบริโภคชาวไทยดูโฆษณาแบบผิวเผินจริง ๆ แลวผูบริโภคชาว

ไทยก็มีลักษณะนิสัยที่เปนเอกลักษณอยาหนึง่ คือ เวลาซื้อสินคาสวนใหญไมเคยอานวธิีใชหรือคูมือ

การใชงานกอน ดังนัน้การคิดงานโฆษณาตองนาํเสนอคุณลักษณะของผลิตภัณฑใหชัดเจนในเนื้อ

งานอยางสมบรูณ โดยรับสารแลวเขาใจทนัท ี ไมตองหาขอมูลอะไรเพิ่มเติม จริงอยูวาการทาํโฆษณา

ทางสื่อโทรทัศนมีเวลาจาํกัด แตในฐานะที่คุณเปนผูเชี่ยวชาญคุณก็ตองหาวิธกีารนําเสนอใหบริโภค

เขาใจตามที่เจาของสินคาตองการใหได 

  7.6 การสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาตองยกระดับใหเปนวาระแหงชาติ การรณรงค

เร่ืองการใชของไทยจากภาครัฐเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานานแลวแตขาดการรณรงคอยางตอเนื่อง ทํา

ใหการสื่อสารไปยังผูบริโภคเปนไปในลักษณะของแผนแยกเดี่ยว (Campaign by Campaign) ไป ไม

มีการบูรณาการกัน ความรูสึกเรื่องของชาตินิยมหรือจิตสํานึกในเรื่องของการใชของไทยจงึยงัไมคอย

ปรากฏชัดเจนนัก ปญหาเรื่องนี้เปนปญหาเดียวกับปญหาของตราสินคาลิน้จี่อัมพวาที่ประสบอยูที่

ขาดความตอเนื่องในการสื่อสารตราสินคากับผูบริโภค เพราะเกษตรกรยังไมเหน็ความสําคัญของการ

ส่ือสารตราสินคาอยางจริงจงั โดยความเปนจริงแลวการรณรงคจากภาครัฐก็เปนเพียงสวนหนึ่งของ

ความสาํเร็จของการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวา แตเปนสวนที่สําคัญในการที่จะชวยใหการสื่อ

สารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวามศีักยภาพมากยิ่งขึ้นการละลายพฤติกรรมเรื่องความนิยมตราสินคา

ตางประเทศตองเปนเรื่องของนโยบายระดับชาติเทานัน้ถงึจะชวยได เพราะในมมุของเกษตรกรแลว

เงินทนุที่จะใชในการสื่อสารตราสินคาของตัวเองกน็อยอยูแลว ถารัฐบาลมีการรณรงคอยางจรงิจังก็

ชวยใหคนทาํการสื่อสารมีจดุที่จะชวยใหผูบริโภคนิยมของไทยไดมากขึ้นอีก ตัวอยางเชน เวลามีการ

รณรงคเร่ืองการทองเที่ยวไทย คนก็เทีย่วไทยมากกวาเมืองนอกนะ แตการรณรงคของภาครัฐสวน

ใหญจะทาํตอเมื่อเกิดปญหาขึ้นกอน แลวพอเกิดปญหาขึ้นแลวกวาจะแกไขปญหาไดก็เสียเงนิไปเปน

จํานวนมาก ซึ่งจริง ๆ แลวควรจะทําการรณรงคเร่ืองนี้อยางตอเนื่อง ไมใชเกิดปญหาแลวคอยทํา

แผนการรณรงค หากภาครัฐมีการรณรงคเร่ืองของการใชสินคาไทยอยางตอเนื่องแลว ก็จะชวยใหการ

ส่ือสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาก็จะมีแรงเสริมที่จะชวยโนมนาวใจผูบริโภคใหผูบริโภคหันมาใชสินคาที่

เปนของไทยมากยิง่ขึ้น แตหากจะหวังเพยีงการรณรงคจากภาครัฐเพยีงอยางเดียวก็คงไมไดเนื่องจาก
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ผูประกอบการที่เปนเจาของตราสินคาลิน้จี่อัมพวาเองกต็องพยายามสรางและสื่อสารตราสินคาของ

ใหแข็งแรงไดดวยตัวของตราสินคาเอง แตการรณรงคจากภาครัฐจะเปนสวนหนึ่งในการกระตุนให

ผูบริโภคเกิดความสาํนกึในชาติ และเปนปจจัยสงเสริมใหการสื่อตราสนิคาประสบความสาํเร็จไดดียิ่ง  
  7.7 การวางแผนการสื่อสารตราสินคาลิ้นจีอั่มพวา ตองวางแผนจากฐานศูนย 
(Zero- Based Marketing) ในการวางแผนการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวานัน้จาํเปนที่จะตองเร่ิม

จากฐานศนูย คําวาฐานศูนยหมายความวาการวางแผนจะตองเริ่มจากศูนยทกุครั้ง หามนาํแผนการ

ส่ือสารตราสินคาเคยประสบความสาํเร็จแลวนาํมาเลยีนแบบ หรือยึดเปนตนแบบของแผนสื่อสารตรา

สินคาอื่น ๆ เพราะสภาพการณที่เปล่ียนไป การวางแผนกจ็ะตองปรับเปลี่ยนตามสภาพการณตาง ๆ ที่

เปล่ียนไปดวย เจาของตราสินคาลิน้จี่อัมพวายังขาดความรูเกี่ยวกับการสื่อสารตราสินคาอยางแทจริง 

จึงมหีลายครั้งที่นาํแผนการสื่อสารตราสินคาที่ประสบความสาํเร็จของตราสินคาตางประเทศมา

ดําเนนิแผนการสื่อสารตาม ทําใหผูบริโภครูสึกวาตราสนิคาลิ้นจี่อัมพวานัน้ไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรร 

ทําใหตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาไมประสบความสําเร็จเทาทีค่วร ซึ่งจริง ๆ แลวการสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่

อัมพวาใหประสบความสาํเร็จนั้น สามารถทําใหสําเร็จไดโดยไมตองยึดแผนการสื่อสารที่สําเร็จมาเปน

ตนแบบ หากกระทําอยางถกูตอง และมีกระบวนการในการจัดทาํแผนการสื่อสารที่ด ี

  การสรางตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสาํเร็จ และใหผูบริโภคชาวไทยยอมรับ 

ตลอดจนแขงกับตราสินคาตางประเทศไดนั้น มีส่ิงทีน่าสนใจดังนี ้ 

  1. สําหรับภาครัฐประเทศไทยยงัขาดพิมพเขียว (Blueprint) ในการสรางแบรนดซึ่ง

แตกตางจากประเทศอื่นยกตัวอยางเชนเกาหล ี การที่เกาหลมีีนกัรองชื่อดังอยาง “เรน” มีการสราง

ภาพยนตรที่เปนทีน่ิยมไปทัว่โลก ลวนแลวแตไมใชเร่ืองบังเอิญ หากเปนการวางกลยุทธอยางชาญ

ฉลาดของรัฐบาลทัง้สิ้น เพราะฉะนัน้รัฐบาลจะตองมีกลยุทธที่แนชัด ในการสงเสริมแบรนดไทย  

  2. การสรางแบรนดในภาคเอกชน ผูประกอบการตองไมละเลยชองทางจําหนายตอง

พยายามวางเครือขายใหคลุมพื้นที่มากที่สุด  

  3. อยาลอกเลยีนผูอ่ืน ตองโดดเดน ดูแตกตาง และทนัสมัย  

  4. การทาํโฆษณา ตองทาํใหเหนือความคาดหวงัของลูกคา เพื่อเปนแรงกระตุนใหลูกคา

อยากใชสินคา 

  5. การสรางแบรนดตองคิดจากเล็กไปหาใหญ คือพิจารณาวาตนเองอยูในกลุมไหน 

ควรใชส่ืออยางไรใหทาํในงบประมาณที่แตตองทําอยางตอเนื่อง  
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  6. ตองคํานงึถงึปจจัยอื่น ๆ ใหรอบดาน นอกเหนือจากคุณภาพของผลิภัณฑ  

  7. การทาํแบรนดไมควรคิดคนเดียว แตควรหาที่ปรึกษา เชน กรมสงเสรมิ การสงออกที่

มีหนวยงานใหคําปรึกษาไวรองรับ  

  8. ควรสรางความจงรักภีกดีในตราสินคา จากคนภายในองคกรใหเชือ่มั่นในคุณภาพ 

ของแบรนดและสินคาจนกระทั่งเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวนั 

  9. การทาํ CSR หรือการปนกําไรคืนสงัคมสามารถนาํมาสรางเปนกลยุทธการสราง 

แบรนดได แตตองไมทําตามกระแส ควรทําตามกําลงัทรัพยและตองมีจุดยนืที่ชัดเจน ถึงจะประสบ

ความสาํเร็จ 

  10. การทาํการวิจยัเปนสิง่สําคญัที่จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค จึงไมควรเสียดาย

เงินในสวนนี ้เพราะการฟงผูอ่ืนแลวนาํมากําหนดกลยุทธ จะชวยบรหิารความเสีย่งได 

  การที่ตราสนิคาลิ้นจี่อัมพวาจะประสบความสําเร็จนัน้ จะตองประกอบไปดวย 2 สวนที่

สําคัญคือ ตัวสินคา และตราสินคาตองด ี และตองมีการสื่อสารตราสินคาที่ถูกวิธ ี เพื่อใหตราสนิคา

ล้ินจี่อัมพวาสามารถดาํรงอยูในตลาดได ผูประกอบการที่เปนเจาของตราสินคาลิน้จี่อัมพวาก็ควรที่จะ

หาความสมดลุให 2 สวนนีด้ําเนนิควบคูกับไป เพื่อสรางความนาเชือ่ถือใหกับตราสินคาลิน้จี่อัมพวา 

ซึ่งการสรางตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหสามารถแขงขันกับตราสินคาตางประเทศนัน้เปนเรื่องที่ไมงาย 

แตไมไดหมายความวาจะทําไมได หากแตคนไทยทุกคนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะตองมี

จิตสํานึกรวมกันในเรื่องของความเปนไทย รวมทัง้ตองมกีารปลูกฝงเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยเปาหมาย

สูงสุดก็เพื่อความสําเร็จของประเทศไทย เพราะตราสินคาลิน้จี่อัมพวาก็ถอืเปนทรัพยสินของประเทศ

ไทยดวยเชนกนั  

  สรุป ปจจัยทีจ่ะทําใหการสือ่สารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาประสบความสําเร็จนัน้ มีปจจัยที่

เกี่ยวของมากมาย การทําการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาจําเปนที่จะตองใชผูที่มีความรูความ

เชี่ยวชาญในการทําการสื่อสารตราสินคา ในการดําเนินการการสื่อสารตราสินคานัน้เปนกิจกรรมที่

จะตองกระทําอยางจรงิจัง และตองมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลาเพื่อใหการสื่อสารนั้นมปีระสิทธภิาพ

อยูเสมอแตการปรับปรุงนั้น จะตองมีแบบแผนในการปรับปรุงเพื่อรักษาความตอเนื่องของการสือ่สาร

การเลือกวธิีทีจ่ะนําเสนอก็เปนสิ่งหนึง่ที่เจาของตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาจะตองเขาใจ ตองมีวธิีการ

นําเสนอทีง่ายและชัดเจนกับผูบริโภค การเลือกชองทาง หรือส่ือที่จะใชในการสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่

อัมพวาใหมปีระสิทธิภาพนัน้ จะตองมีการพิจารณาถงึขอดี ขอจํากัดของแตละสื่อเพือ่ที่จะไดสามารถ

สงสารจากเจาของตราสินคาไปใหถึงยงัผูบริโภค และกลุมเปาหมาย ตลอดจนการเลือกใชส่ือตาง ๆ 

เพื่อสงเสริมและบูรณาการกัน การสือ่สารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาตองกระทาํอยางตอเนื่อง และ
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แนวทางในการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อทําใหผูบริโภคเชื่อมั่นในตราสนิคาลิ้นจี่อัมพวา และจะนาํมาสูการ

ตัดสินใจซื้อในทายที่สุด 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

   

  โครงการวิจยัเรื่องการสรางตราสินคาของลิ้นจี่ในพื้นที่อําเภออัมพวาจงัหวัด สมุทรสงคราม 

สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค 2 ขอ ประการแรก คือ ศึกษาอัตลักษณของลิ้นจี่ในพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม การสรางตราสินคาจากอัตลกัษณของลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

  จากการศกึษาเรื่องการสรางตราสนิคาของลิ้นจี่ในพืน้ที่อําเภออัมพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 

สามารถสรุปผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

  1. อัตลักษณของลิ้นจี่อัมพวา ลักษณะเดนของลิ้นจีพ่นัธุสมทุรสงครามผลลิ้นจี่จะมีสี

แดงสด คอนขางกลม มีลักษณะบาสูง  หนามตั้ง เมื่อผลล้ินจี่แกจัดไดที่ หนามลิน้จีจ่ะไมแหลมสงู แต

จะมีลักษณะราบลงและอยูหางกนัไมเปนกระจุก หนังตงึ ล้ินจีท่ี่แกจัดไดที่จะมีสีแดงสด (เขมเหมือนสี

น้ําหมาก) คอนขางกลมไหลผลจะสูงลักษณะขอบเปลือกบางตงึ เนื้อเตง เนื้อล้ินจี่จะมีสีขาวขุน เนื้อ

หนากรอบ เนือ้แหงไมแฉะ มีกลิ่นหอม รสหวาน รองชาด คํานี้เปนภาษาของชาวสวนหมายถงึ สีของ

เปลือกดานในของลิ้นจี่เมื่อปลอกเปลือกออกแลวจะเปนเห็นเปนสีชมพตูั้งแตข้ัวผลจนถึงกลางผลจะ

เปนลิ้นจี่คอมที่มีรสชาติอรอยที่สุด แตถาเปลือกดานในเปนสีชมพูทัง้ผลสีแดงวาลิน้จี่นัน้แกจัดเกินไป 

รสชาติจะอรอยนอยลง ทัง้นีล้ิ้นจี่สมทุรสงครามเมื่อจัดไดที่ จะมีสีเขมเกือบดํา ซึ่งเปนไปโดยธรรมชาติ

ของผลไมไมใชเปนลิน้จี่ ที่ใกลจะเนาเสียแตอยางใด ดังนัน้หากผูบริโภคเห็นวาลิ้นจีส่มุทรสงครามมีสี

เขมเกือบดํา โปรดอยาเขาใจวาเปนของเกาหรือใกลจะเนาเสีย เพราะถงึแมเปลือกของลิน้จี่จะมีสี

เกือบดําแตก็ยงั รับประทานไดและมีรสชาติหวานอรอย   

  2. การรับรู และพฤตกิรรมการซื้อที่มตีอลิ้นจี่อัมพวา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 43.50 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.50 อายุระหวาง 20-39 ป 

คิดเปนรอยละ 55.50 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 57.00 อาชีพ คอื รับราชการ / รัฐวิสาหกิจคิด

เปนรอยละ 46.00 มีระดับการศึกษาสงูสุดที่ปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 70.00 รายไดตอ

เดือน 30,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.50 สถานที่ซื้อล้ินจี่สดของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
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ซูปเปอรสโตร เชน บิ๊กซี คารฟูร โลตัส รอยละ 37.00 ตองการนาํไปเปนของฝาก รอยละ 50.00 มี

ปริมาณของลิน้จี่ทีม่ีตราสินคา จํานวน 3-4 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 47.50 ชวงฤดกูาลทีม่ีล้ินจี่ 

ความถี ่ 1 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 48.00 ล้ินจีพ่ันธุคอม คิดเปนรอยละ 46.50 การตัดสินใจซื้อ

ล้ินจี่เปนสินคาที่มีตราสนิคา ล้ินจี่พนัธุคอม ไมซื้อแนนอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.72 ล้ินจี่พนัธุที่มีชือ่เสียง

ของอัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม เคย คิดเปนรอยละ 87.00 ล้ินจีท่ีม่ีชื่อเสียงของอัมพวา คอม คิด

เปนรอยละ 87.00 รูจักลิ้นจี ่(อัมพวา) จากแมคา/พอคาแนะนาํ คิดเปนรอยละ 37.00 จุดเดนของลิ้นจี ่

(อัมพวา) มีลักษณะเดน มีลักษณะเปนรองชาด คิดเปนรอยละ 51.50 

  3. การสรางตราสินคาของลิน้จี่อัมพวา  ปจจัยหลายสวนที่เกีย่วของกับความสําเร็จ

ของการออกแบบตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาการออกแบบตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสาํเร็จนั้น

ส่ิงที่เปนหัวใจในการออกแบบตราสินคา คือ ความแตกตางจากตราสนิคาอื่นทีม่ีอยูในทองตลาด และ

มีจุดขายทีเ่ปนเอกลักษณเฉพาะของตราสินคา (Unique Selling Point) ซึ่งจุดขายทีเ่ปนเอกลกัษณ 

และความแตกตางที่วานี้จะตองเปนสิง่ที่ผูบริโภคมีความตองการอยูดวย รวมทัง้จะตองตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคไดดีกวาตราสนิคาอื่นที่อยูในทั้งตลาด แตความยากในเรื่องของความตาง

ของคุณลักษณะดานผลิตภณัฑ ก็เปนปญหาสําคัญสาํหรับนักออกแบบตราสินคา เนื่องมาจากใน

ปจจุบันเทคโนโลยีที่กาวหนาจึงทาํใหการผลิตมีความใกลเคียงกนั นกัออกแบบตราสินคาจึงจาํเปนที่

จะตองสรางความตางใหกับตราสินคาดวยการสรางบุคลกิภาพใหตราสนิคา เพราะบุคลิกภาพของ

ตราสินคาเปนสิ่งที่ลอกเลียนกันไดยาก โดยบุคลิกภาพของตราสินคานั้นจะตองมีความเชื่อมโยงกับ 

วิถีชีวิตของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายดวย เพื่อใหผูบริโภครูสึกถึงวาตราสินคาลิน้จี่อัมพวาเปนสวน

หนึง่ในชวีิต นอกจากเรื่องจุดขายที่เปนเอกลักษณ และความแตกตางแลว ตราสินคาลิน้จี่อัมพวา

จะตองซื่อสัตยตอคําสัญญาของตราสินคาที่ไดใหไวกับผูบริโภควา จะใหประโยชนอยางไรกบัผูที่ใช

ตราสินคาลิน้จี่อัมพวาเพราะตราสินคาของไทยนั้น มักจะมีขอดอยกวาตราสนิคาตางประเทศในเรื่อง

ของความนาเชื่อถือ ตราสินคาลิน้จี่อัมพวาจงึจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความจริงใจกับผูบริโภค โดย

อาศัยความเขาใจในตัวผูบริโภคชาวไทยใหเปนประโยชนมากที่สุด อีกสิ่งหนึง่ที่ตราสินคาลิน้จี่อัมพวา

จะตองไมลืม คือความเปนตัวตนของตราสินคาลิน้จี่อัมพวาที่จะตองแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนวาเรา

เปนแบบใด มิฉะนั้นแลวตราสินคาลิน้จี่อัมพวาก็จะไรทิศทางในความคิดของผูบริโภค และเมื่อไร

ทิศทางแลวความเชื่อถือในตราสินคาลิน้จีอั่มพวาก็ไมสามารถทีจ่ะเกิดขึ้นไดกับผูบริโภค ตราสินคา

ลิ้นจี่อัมพวาจงึควรที่จะมีการจัดทําคูมือตราสินคา ที่จะบอกถึงแนวทางของตราสนิคาวา ส่ิงใดทําได 

และส่ิงใดไมควรทํา นกัออกแบบตราสินคาลิน้จี่อัมพวาทีม่ีความเชี่ยวชาญจะใชแนวทางของตรา

สินคาที่มีอยูเพื่อพัฒนาใหตราสินคาลิน้จีอั่มพวามีความประสบความสําเร็จได แตก็ไมไดหมายความ
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วาตราสนิคาจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรไดเลย เพราะสภาพการณในปจจุบันตราสนิคาตอง

ปรับตัวเองใหเขากับผูบริโภคอยูตลอดเวลา แตนักออกแบบตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาจะตองศึกษาถึง

ผลดี ผลเสียของการเปลี่ยนแปลงกอนวาหากกระทาํการเปลีย่นแปลงแลวผูบริโภคจะรูสึกกับตรา

สินคาดีข้ึนหรือไม โดยกระทําการเปลี่ยนแปลงอยางมหีลักการ และเหตุผล รวมทั้งมกีระบวนการที่

ถูกตองมารองรับ เพื่อใหตราสินคาลิน้จี่อัมพวาประสบความสาํเร็จทางการตลาดทัง้ในประเทศ และ

ตลาดโลก 
  4. แนวทางในการสื่อสารตราสินคาลิ้นจีอั่มพวา เพื่อใหตราสินคาเปนที่ยอมรบัใน
หมูผูบริโภคชาวไทย  การสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาเพื่อใหตราสนิคาเปนทีย่อมรับในหมูผูบริโภค

ชาวไทยนัน้เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิง่ตอความสาํเร็จของตราสินคา การสื่อสารตราสินคานัน้เปน

ส่ิงที่เจาของตราสินคาลิน้จีอั่มพวาจะตองใหความสาํคัญกับเร่ืองนี้อยางจรงิจัง และจะตองเรียนรูและ

เขาใจกับเร่ืองนี ้ ไมใชมองวาการสื่อสารตราสินคาเปนเรือ่งที่ไกลตัว หรือเกินกาํลังของตัวเอง การสื่อ

สารตราสินคานั้นไมจาํเปนเสมอไปที่จะตองใชจํานวนเงนิมหาศาลเทานั้นจงึ จะประสบความสาํเร็จได

แตส่ิงที่สําคัญกวาเรื่องของเงินนั้น คือ การเขาใชในเรื่องนี้อยางถองแท เพราะการสื่อสารตราสินคานั้น

เปนกระบวนการที่จะตองทาํในระยะยาวจงึจะเห็นผล ซึ่งผลที่ไดนั้นคุมคากับการลงทนุ การสื่อ

สารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวานัน้ทาํไดในหลายรูปแบบ ไมใชแตเพียงเรื่องของการใชโฆษณาผานการ

ส่ือสารมวลชนเทานัน้ แตจะเปนใชชองทางทกุชองทางที่สามารถติดตอกับผูบริโภคได (Point of 

Contact) ใหเกิดประโยชนสูงสุด การสื่อสารที่เปนแบบผานระบบสื่อสารมวลชน (Above the Line) 

อยางเดยีวไมเพียงพอแลวสาํหรับการสื่อสารตราสินคาในยุคปจจุบนั ตองมีการใชชองทางการสื่อสาร

ที่เปนกิจกรรมการสื่อสารที่ไมไดผานสื่อ (Below The Line) เสริมเขาไปดวย เพราะชองทางที่เปนแบบ

ผานระบบสื่อสารมวลชน (Above the Line) เชน การโฆษณาผานสือ่โทรทัศน วิทยุ หรือส่ือส่ิงพมิพ 

จะชวยใหผูบริโภคเกิดความตระหนักรูในตราสินคา แตการทําการสื่อสารที่ไมไดผานสื่อ (Below the 

Line) จะเปนการเขาถึงผูบริโภค และสามารถทําใหผูบริโภคมีประสบการณกับตราสินคามากกวา 

การประชาสมัพันธกันเปนสิง่ที่จะละเลยไมไดเนื่องจากการประชาสมัพันธนัน้จะชวยในแงมมุของการ

สรางภาพลกัษณที่ดีใหกบัตราสินคา การเลือกสื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายก็เปนสิ่ง

สําคัญ ไมใชวาการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จจะตองใชส่ือโทรทัศนเทานัน้จริงอยูที่ส่ือโทรทัศนเปน

ส่ือที่มีทัง้ภาพและเสียง ทําใหการสื่อสารครบถวนมากกวาสื่ออ่ืน รวมทัง้พฤติกรรมของผูบริโภคชาว

ไทยก็รับส่ือประเภทนีม้ากทีสุ่ด แตการใชส่ือโทรทัศนเพยีงอยางเดียวก็ไมสามารถที่จะประสบ

ความสาํเร็จในยุคปจจุบนัได แตการสื่อสารที่จะประสบความสาํเร็จไดจะตองใชส่ือที่หลากหลายมาใช

ใหสงเสริมและสอดคลองกนั ความนาเชื่อถือในตราสนิคาก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มสีวนชวยใหผูบริโภค
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ยอมรับตราสินคาลิน้จี่อัมพวา การสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาจะตองพยายามสรางความนาเชือ่ถือ

ใหกับตราสนิคาลิ้นจี่อัมพวาใหได โดยการสื่อสารใหมคีวามนาเชื่อถอืนั้น ตองกระทําการสื่อสารตรา

สินคาอยางมหีลักการ และกลยทุธทีถู่กตอง การสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาจะตองมีแนวทางที่แน

ชัดในการสื่อสาร วาวัตถุประสงคการสื่อสารนั้นตองการอะไร การสื่อสารในแตละแผนการรณรงคควร

มีจุดมุงหมายที่เปนหนึ่งเดียว ซึ่งจะตองสอดคลองกบัแนวทางที่ตราสินคาเคยดําเนินมา เพือ่ให

ผูบริโภคเขาใจในตราสินคาอยางชัดเจนวาตราสินคาเปนอยางไร และปองกันไมใหผูบริโภคเกิดความ

สับสนในตราสินคา 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  จากสรุปผลการศึกษาทัง้หมดขางตนจะเหน็วา การสื่อสารตราสินคาตราสินคาลิน้จีอั่มพวา

ใหเปนกระบวนการที่จะตองกระทําอยางมหีลักการ และใชผูมีความรูจริงในเรื่องของการตราสนิคา

เปนผูดําเนินการ ตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาสวนใหญยังบริหารกิจการแบบครอบครัว ไมตองจางมืออาชีพ

เขามา บริหารงาน คอย ๆ คิดการดําเนนิธุรกิจเพื่อยกระดับตราสินคาใหเปนสากล ตราสินคาลิ้นจี่

อัมพวาหลายรายทีท่ําในเวลานี้สวนใหญจะเปนการคิดและดําเนนิการตามกระแสทางการตลาด ซึ่ง

ยังขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงเรื่องของการสื่อสารตราสินคา ในการสือ่สารตราสินคาลิ้นจี่

อัมพวาจําเปนที่ตองสรางจุดตางใหผูบริโภครูสึก อาจใชวิธกีารกําหนดบุคลิกภาพตราสินคาให

แตกตาง ใสมลูคาเพิ่มใหสินคา หรือเพิ่มคุณลักษณะสินคาใหแตกตางออกไป สอดคลองกับแนวคิด

เร่ืองการออกแบบตราสินคา ของศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ที่ใหหลักคิดในการกําหนดตําแหนงของ

ตราสินคาไว 3 ประการ ประการแรกตองเปนจุดที่สินคาเราสามารถนาํเสนอได ประการที่สองตองเปน

จุดที่ตราสินคาเราแตกตางและไดเปรียบคูแขงและประการสุดทายคอืตองเปนจุดทีผู่บริโภคตองการ 

และเปนจุดที่ไมมีตราสินคาใดสามารถตอบสนองความตองการไดดีทีสุ่ด สวนในแงของผูบริโภคตอง

สรางความภักดีใหกับตราสนิคาเพราะแมวาตราสนิคาตางประเทศจะดูมีความนาเชือ่ถือกวา แตถา

ผูบริโภครูสึกชอบตราสินคาของไทยแลว ผูบริโภคก็จะไปมีโอกาสเริ่มตนกับสินคาทีเ่ปนตราสินคา

ตางประเทศไดยาก ทําใหคูแขงที่ตราสินคาตางประเทศทําตลาดยากขึ้น ตองใชงบประมาณมากขึ้น

ในการทําใหผูบริโภคเปลี่ยนใจมาใชตราสนิคาของเขา เร่ืองของการสรางความสัมพนัธกับผูบริโภค ไม

วาจะเปนเรื่องของการสรางความสัมพันธ หรือการสื่อสารตราสินคานัน้ ตราสินคาลิน้จี่อัมพวาตองทํา

การติดตอส่ือสาร เพื่อสรางความสัมพนัธทีเ่หนียวแนนระหวางผูบริโภคกับตราสินคาลิน้จี่อัมพวาให

ไดมากที่สุด ดังนัน้ธุรกิจไทยจะตองสรางความสมัพนัธทีด่ีใหกับผูบริโภค ตองรูขอมูลวา ผูบริโภคเปน

ใคร ตองการอะไร อะไรที่มแีลว อะไรที่ขาดก็เสริมเขาไป ตองมีการเสนอสิ่งใหม ๆ ใหผูบริโภครูสึกดี
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กับเรา วาเราเปนที่เดยีวที่รูใจเขา เปนที่เดยีวที่ตอบสนองไดอยางดทีี่สุด เมื่อผูบริโภคประทับใจอยางนี้

แลวก็ยากที่ตราสินคาตางประเทศจะชงิผูบริโภคไปได ซึ่งการสือ่สารกับผูบริโภคนั้นสอดคลองกับ

แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบครบวงจรที่เปนเรื่องของการใชส่ือที่หลากหลายเพื่อส่ือสาร แ ละทาํความ

ใกลชิดกับผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภครูสึกวาตราสินคานั้นเปนตราสินคาที่ตอบสนองตนเองไดดีที่สุดการ

สรางตราสินคา เปนความจําเปนที่ผูประกอบการในยุคโลกแหงการแขงขันจําเปน จะตองให

ความสาํคัญ เพราะทราบกนัดีวา การมีตราสินคา ที่เปนที่รูจักและจดจําของผูบริโภคจะนํามาซึง่การ

เพิ่มผลิตภาพ มูลคา ยอดขาย และชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งหมายถึงผลกาํไรและความมั่นคงทาง

ธุรกิจในทายทีสุ่ด การสรางตราสินคาใหแข็งแรงตองทาํควบคูไปกับการสื่อสารตราสินคาเสมอ เพราะ

กิจกรรม 2 อยางนี้จะเปนตัวขับเคลือ่นใหตราสนิคาประสบความสําเร็จแนวคิดเรื่องการสื่อสาร

การตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) จึงถกูนาํมาใชเพื่อเปนแนวทาง

ในการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายเกิดการรับรูและเชื่อถือในตรา

สินคาลิน้จี่อัมพวาไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายการสื่อสาร ณ จุด

ซื้อ การตลาดตรง และการบริหารลูกคาสมัพันธ เปนตน เพื่อทาํใหการสื่อสาร ตราสินคาลิน้จี่อัมพวา

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ การเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับศักยภาพของตราสินคาก็เปนสิง่สําคญัใน

การสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสาํเร็จ แมวาสื่อโทรทัศน จะเปนสือ่ที่ผูบริโภคเปดรับ

มากที่สุดในแตละวัน แตขอจํากัดของสื่อชนิดนี้ก็คือเร่ืองของราคาที่สูง ตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาบางราย

อาจไมมีศักยภาพเพยีงพอตอการเลือกใชส่ือชนิดนี ้ ซึ่งในความเปนจริงแลวไมจําเปนเสมอไปทีจ่ะตอง

ใชส่ือโทรทัศนเทานั้นถึงจะประสบความสาํเร็จทางการการสื่อสารตราสินคาไดหากแตตราสินคาลิน้จี่

อัมพวาตองเริม่ที่จะทําการสือ่สารตราสินคาอยางจริงจงั โดยใชรูปแบบอื่น ๆ ที่องคกรมีศักยภาพทีจ่ะ

เลือกใชได โดยการใชส่ือตาง ๆ นั้นจะตองมีวัตถปุระสงคที่ชัดเจน และเลือกใชอยางถูกตอง การใชส่ือ

ที่หลากหลายในการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวานัน้สอดคลองกับแนวคิดเรื่องของการสื่อสารแบบ

ครบวงจร หรือ IMC ของ ธีรพันธ โลหทองคํา (2544) ที่กลาววาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

จะรวมการสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมของ ซึ่งการสื่อสารการตลาดจะมีหลายรปูแบบ แตจะเลือกใช

ใหเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย โดยคนหาวิธกีารที่จะติดตอส่ือสารถึงลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับ

ประโยชนของสินคาที่ลูกคาจะไดรับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะสรางการติดตอส่ือสารกับ

กลุมเปาหมาย ผานชองทางทัง้ที่ใชส่ือ (Media) และไมใชส่ือ (Nonmedia) เพื่อใหเกิดประสทิธภิาพ

สูงสุดในการสื่อสาร อีกทัง้สอดคลองกับงานวิจยัเรื่อง ”กลยุทธการบริหารการสือ่สารทางการตลาด

เพื่อรักษาความเปนผูนําในตลาด : กรณีศึกษาผลิตภัณฑไวตามิลคแบบยูเอชท”ี ของ สิรินิธิ์ วิรยศิริ 

(2545) ที่พบวาใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรคือ โฆษณา ประชาสัมพนัธ และการ
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สงเสริมการขาย สวนชองทางสื่อทีน่ิยมใชมากที่สุดคือ ส่ือโทรทัศน ในการเลือกชองทางสื่อที่จะใชนั้น 

จะตองอยูภายใตกรอบแนวคิดของตําแหนงตราสนิคา บุคลิก ตราสินคา และสารหลักเดียวกนั  

  ในสวนของภาครัฐก็ควรมีการสนับสนนุเรื่องของการใชตราสินคาลิน้จี่อัมพวาอยางจรงิจัง

ควรจะกําหนดเรื่องนี้ใหกลายเปนวาระแหงชาต ิ เพื่อทีจ่ะเปนการละลายพฤติกรรมในเรื่องของความ

นิยมในตราสนิคาตางชาต ิ และในอีกมุมหนึง่ทางภาครัฐก็ตองอํานวยความสะดวก และเอื้อประโยชน

กับตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาใหมากกวาตราสินคาตางประเทศ จะเห็นไดวาทางภาครัฐมีขอกําหนด

มากมายที่เปนปญหากับผูที่ทาํงานดานการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาทาํใหในบางครั้งตราสนิคา

ล้ินจี่อัมพวาไมสามารถทาํการสื่อสารตราสินคา ที่มีจดุเดน ที่เปนขอแตกตาง และมีคุณคามากกวา

ตราสินคาตางประเทศได การสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหประสบความสาํเร็จนั้นจะตองทําการ

ส่ือสารใหมีความนาเชื่อถือในสายตาผูบริโภค และสอดคลองไปกับวีถชีีวิตของผูบริโภคใหได ความ

นาเชื่อถือนัน้สามารถสรางไดโดยหลากหลายวธิ ี ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของตราสินคานัน้วาเปน

อยางไรความนาเชื่อถือในตราสินคาจะเกดิขึ้นไดกอตอเมื่อการสื่อสารตราสินคามีความชัดเจน และ

ไมไรทิศทาง นักสื่อสารตราสินคาจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองนี ้ เพราะหากคุณไมชัดเจนในสายตา

ผูบริโภคแลวผูบริโภคก็ไมเชื่อถือในตราสินคาของคุณ การยอมรับในตราสินคาก็จะไมเกิดขึ้นการทํา

การสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหนาเชือ่ถือนั้น จะตองพยายามใชวิธีการสื่อสารที่เชื่อมโยงกบัวิถี

ชีวิตของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภครูสึกถึงความใกลชิดกบัตราสินคาซึง่จะทําใหความนาเชื่อถือเกิดขึ้น

ไดงายกวา การที่ส่ือสารตามกระแสของโลก การสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาจะตองเขาใจงายแต

กวาจะคนหาวธิีการทีจ่ะทาํใหผูบริโภคเขาใจไดงายนัน้ จะตองผานกระบวนการที่ผูเชีย่วชาญใช

ความรู และประสบการณที่มีกลัน่กรองมาอยางดีแลว เพื่อใหผูบริโภครับสารไดงายที่สุด การสื่อ

สารตราสินคาที่ดีนัน้ควรที่จะตอบสนองไดทั้งมมุของผูบริโภค และมุมของผูประกอบการ เพราะใน

บางครั้งการสือ่สารสามารถทําใหผูบริโภคชื่นชอบไดแตไมชวยสรางยอดขายใหกับตราสินคาไดการ

ส่ือสารนั้นก็จะไมสมบูรณ นักสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาจึงจําเปนตองกระทําการสื่อสารอยาง

รอบคอบ โดยที่จะตองทําใหเกิดความสมดุลของบุคคลทัง้ 2 ฝายใหได ซึ่งการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่

อัมพวาใหผูบริโภคชาวไทยยอมรับนัน้ไมใชเร่ืองงาย ๆ ที่จะทําใหสําเร็จไดภายในระยะเวลาอนัสัน้ แต

หากเปนกิจกรรมที่จะตองใชระยะเวลา และความตอเนื่องมาใชเพื่อใหตราสนิคาลิน้จี่อัมพวาเปนที่

ยอมรับใหไดผูประกอบการชาวไทยควรที่จะใหความสําคญักับเร่ืองนี้อยางจรงิจัง ไมใชการทําเพื่อ

ตามกระแสเทานัน้ แตจะตองทําโดยมีแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับตราสนิคา

ล้ินจี่อัมพวา โดยการสรางความนาเชื่อถือใหกบัตราสินคาลิน้จี่อัมพวานัน้จะมีผลประโยชนตอ

เกษตรกรเปนจํานวนมาก และยังมีผลประโยชนระดับชาติ เพราะตราสนิคาลิ้นจี่อัมพวากถ็ือเปน
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ทรัพยสินของชาติชิ้นหนึง่การสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวานัน้จําเปนที่จะตองใชงบประมาณในการ

ทําการสื่อสาร แตงบประมาณนัน้ไมจําเปนตองเปนเงนิจํานวนมากก็ได แตตองเปนงบประมาณที่มี

การจัดสรรไวอยางตอเนื่องเพราะการสื่อสารตราสินคาตองทาํแบบยั่งยืน (Sustainable) คือตองทาํ

การติดตอกับผูบริโภคอยางใกลชิด และตอเนื่อง เพื่อใหตราสินคาลิน้จี่อัมพวาเขาไปเปนสวนหนึง่ของ

ชีวิตผูบริโภคใหไดสอดคลองกับงานวิจยัเรื่อง “การสื่อสารตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอม

ดื่ม ไนท (Nite)” ของ สิริพร ปณณกาญจนวงศ (2545) ที่วากลยุทธที่ตราสนิคาไนทเลือกใชนัน้ เปน

การผสมผสานระหวางเครื่องมือหลายๆ ประเภท คือการโฆษณา การสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรม

เชิงการตลาดการสื่อสาร ณ จุดขาย และการใชเครื่องมอือ่ืนๆ เขาชวย เชนการประชาสัมพนัธ เปนตน 

โดยทุกเครื่องมือที่ใชตองนําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อชักจงูผูบริโภคใหเกิดการทดลองซื้อใน

ที่สุดนอกจากนี ้ไนท (Nite) ยังไดวางแผนการสื่อสารตราสินคาดวยการใชความถี่อยางสม่ําเสมอ เพื่อ

เปนการตอกย้าํการรับรู และจดจําในตราสินคาของผูบริโภคอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาสภาพตลาด

ประกอบไปดวย แตดวยขอจํากัดเรื่องงบประมาณของตราสินคาลิน้จี่อัมพวาเจาของตราสินคาหลาย

ทานจะมองวาตราสินคาลิน้จี่อัมพวาไมสามารถสูตราสินคาตางประเทศไดเพราะเรามีงบประมาณที่

นอยกวา ซึ่งความเปนจริงแลวหากนกัการสื่อสารตราสินคารูจักใชส่ือใหเหมาะสม การเอาชนะตรา

สินคาตางประเทศก็เปนสิ่งทีต่ราสินคาลิน้จี่อัมพวาสามารถกระทําไดเชนกนัการสื่อสารตราสินคาลิ้นจี่

อัมพวานัน้เปนเรื่องที่เกษตรกร และภาครัฐจะตองใหความสาํคัญอยางจริงจังโดยตองมีการรวมมอืกัน

เพื่อพัฒนาตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหสามารถแขงขันในตลาดภายในประเทศ และผลักดันเขาสูระดบั

สากลใหได เนื่องจากในแตละปรายไดจากการสงออกลิน้จี่จากประเทศไทยมีจําวนมหาศาล แตสวน

ใหญจะอยูในรูปของการรับจางผลิตใหกับตราสินคาตางชาติ ดังนัน้หากเกษตรกรสามารถสรางตรา

สินคาลิน้จี่อัมพวาใหเปนที่รูจักในระดับสากลได สินคาก็จะมีมูลคาเพิ่มข้ึน ผูประกอบการก็จะมีกําไร

เพิ่มข้ึน การจางงานก็จะมีมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจของประเทศก็จะดข้ึีนตามไปดวย ส่ิงเหลานี้ลวนมี

ผลกระทบตอกันทั้งสิน้ซึ่งหากตราสินคาลิน้จี่อัมพวาสามารถทีจ่ะยนืหยัดอยางแข็งแรง และมั่นคงได

แลว ประเทศชาติก็จะแข็งแรงและมั่นคงตามไปดวย แตหากเกษตรกรยังไมเหน็ความสําคัญของการ

ส่ือสารตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาสภาวะของตราสินคาลิน้จีอั่มพวาก็จะถดถอย และไมสามารถแขงขนักับ

ตราสินคาตางประเทศไดในทายที่สุด 
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5.3 ขอเสนอแนะทั่วไป 

  การศึกษาเรื่อง ”การสรางตราสินคาของลิน้จี่ในพื้นที่อําเภออัมพวาจงัหวัด สมุทรสงคราม 

“ผูศึกษามีขอเสนอแนะดงันี ้ 

  1. ผูประกอบการลิ้นจี่อัมพวาควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสื่อสารตราสินคาอยาง

เปนระบบ และมีหลักการ ซึ่งจะตองมองวางบประมาณในการสื่อสารตราสินคานั้นไมไดลงทนุไปแลว

ไมไดประโยชน แตการสื่อสารตราสินคาเปนสิ่งที่จะเหน็ผลในระยะยาว ไมสามารถวัดผลในระยะเวลา

อันสั้นได เจาของตราสินคาลิ้นจี่อัมพวาควรที่จะกระทําการสื่อสารตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหมคีวาม

ตอเนื่อง เพื่อทีจ่ะเกิดผลดีกับตราสินคาอยางยั่งยืน 

  2. ภาครัฐควรจะใหสิทธพิิเศษบางประการแกเจาของตราสินคาลิน้จี่อัมพวาเพราะจะเปน

การสงเสริมใหตราสินคาลิน้จี่อัมพวาใหมีโอกาสทีจ่ะแขงกับตราสินคาตางประเทศได มิฉะนัน้แลวตรา

สินคาตางประเทศที่มีความไดเปรียบทางดานเงินทนุก็จะครองตลาด และเพิ่มระยะหางระหวางตรา

สินคาลิน้จี่อัมพวากับสินคาตางประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ  

 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
  ในการศึกษาครั้งตอไปอาจทาํการศึกษาสนิคาเกษตรชนดิอื่น เพื่อเปรียบเทียบวาการสราง

ตราสินคานั้น สินคาเกษตรอื่นๆ จะตองคํานงึถงึปจจัยนัน้ดวยหรือไมหรือมีปจจัยใดที่ตองคํานงึถึง

เพิ่มเติม และมีขอจํากัดใดที่ทาํใหการสรางตราสนิคาของสินคาสองประเภทมีความแตกตางกนั เพื่อ

เปนแนวทางในการสรางตราสินคาสาํหรบัสินคาเกษตรอื่นๆ ตอไปได 
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