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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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