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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 
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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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