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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาตราสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าทุเรียน
หลงลั บ แลของชมรมคนรั กทุ เ รี ยนบ้ านด่ านนาขาม อ าเภอเมื อง จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาตราสินค้าทุเรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียนบ้ านด่านนาขาม
อาเภอเมื อง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อสร้ างการรั บรู้ คุ ณค่ าทุ เรียนหลงลั บแลจากตราสินค้ า
ของชมรมคนรักทุเรียนบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดาเนินการวิจัย โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากการสั มภาษณ์เชิ งลึ กและการสนทนากลุ่มของแกนน าหรื อสมาชิ กชมรม
คนรักทุเรียนบ้านด่านนาขาม ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 30 คน
และการใช้แบบสอบถามเพื่อทดสอบการรับรู้คุณค่าทุเรียนหลงลับแลจากตราสินค้า จากกลุ่ม
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ตัวอยาง คือ ผูบริโภคทุเรียนหลงลับแล จํานวน 400 คน โดยสถิติที่ใช ไดแก การหาคารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัยสามารถสรุ ปกระบวนการพัฒนาตราสิ นค าทุ เรี ยนหลงลั บแลของชมรม
คนรั กทุ เรี ยนบ านด านนาขามได 6 ขั้ นตอน โดยเริ่ มตั้ งแต การระบุ กลุ มเป าหมายไปจนถึ ง
การบริหารคุณคาตราสินคา เพื่อใหตราสินคาไดดําเนินตามขั้นตอนที่ถูกตองเหมาะสมและเปนไป
ตามเป าหมายที่วางไว โดยชมรมคนรักทุ เรี ยนบ านดานนาขาม กลุ มเกษตรกรผูปลู กทุ เรี ยน
จะให ความสํ าคั ญในเรื่ องภาพลั กษณ ตราสิ นค า ทั้ งนี้เพื่ อให เกิ ดการรั บรู และเป นการสร าง
ความพึงพอใจใหกับกลุมผูบริโภคเปาหมายเพื่อใหผูบริโภคเกิดความภักดีตอตราสินคา
ผลการวิจัยการรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับแลจากตราสินคาของชมรมคนรักทุเรียนบาน
ดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุ ตรดิตถ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
มีชวงอายุ 41 - 50 ป มีรายไดระหวาง 5,000 - 10,000 บาท ไมรูจักตราผลิตภัณฑทุเรียน
หลงลับแลที่เปนของจังหวัดอุตรดิตถ ตองการคุณสมบัติของตราสินคา คือ มีการรับคืนสินคา
กรณีไมมีคุณภาพ และตองการความนาเชื่อถือของตราสินคา คือ ตอบสนองความตองการ
ไดมากกวาที่คาดหวัง
ซึ่งในทัศนคติของผูบริโภค ผูบริโภคมีการรับรูถึงสิ่งที่ตราสินคาไดบริหารคุณคาตรา
สินคาทั้ง 4 องคประกอบ ดังนี้ 1) การตระหนักคาตราสินคา ผลการวิจัยพบวา จะเนนตราสินคาที่
มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักมากที่สุด รองลงมาคือ สามารถจดจําตราสินคาทุเรียนหลงลับแล และ
นอยที่สุ ดคือ เคยพบ/เห็น ตราสินคาหรือโลโกของทุ เรียนหลงลับแล 2) ดานการรับรูคุณภาพ
ผลการวิจัยพบวา คนขายทุเรียนสุภาพและเอาใจใสลูกคา (แกะทุเรียนให) มากที่สุด รองลงมาคือ
ทุเรียนหลงลับแลถือเปนผลไมที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดอุตรดิตถ และนอยที่สุดคือการผลิต
ทุเรียนหลงลับแลที่มีคุณภาพ สงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค 3) ดานการเชื่อมโยงตราสินคา
ผลการวิจัยพบวา รสชาติของทุเรียนหลงลั บแล ทํ าให ผูบริโภครูสึกคุมคากับประโยชนที่ไดรับ
มากที่สุ ด รองลงมาคือการติดตราสินคาสามารถบงบอกถึงผู ผลิตทุเรียนหลงลั บแลได และ
นอยที่สุ ดคือผูบริ โภคเลื อกซื้อทุ เรี ยนหลงลั บแลที่มี สติ๊ กเกอร ติดทุ กครั้ง 4) ดานความภั กดี
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคจะยังคงรับประทานทุเรียนหลงลับแลตอไปเรื่อย ๆ แมราคาจะแพง
มากที่สุ ด รองลงมาคือผูบริโภคจะแนะนํ าใหคนอื่นไปซื้อทุ เรียนหลงลั บแล และนอยที่สุ ดคือ
การโฆษณา ประชาสัมพันธทุเรียนหลงลับแลสงผลตอการสรางการรับรูใหกับผูบริโภค
คําสําคัญ: การพัฒนาตราสินคา ตราสินคา ทุเรียนหลงลับแล บานดานนาขาม การรับรูคุณคา
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Abstract
This research was a study of brand development in order to build the value
perception of Long Lablae durian of Khon Rak Durian Bandannakham Club of Mueang District
in Uttaradit Province. The objectives of this study were 1) to develop the brand of Long
Lablae durian of Khon Rak Durian Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit
Province, and 2) to build the value perception of of Long Lablae durian under the brand of
Khon Rak Durian Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit Province. The research
methodology was carried out by collecting data from in-depth interview and focus group
discussion among 30 of leaders and members of Long Lablae durian of Khon Rak Durian
Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit Province. Questionnaires were applied to
examine the value perception of Long Lablae durian under the brand of the club. The
samples in this study included 400 consumers of Long Lablae durian. The statistical analysis
performed in the research were percentage, mean, and stand deviation.
The findings related to brand development for Long Lable durian of Khon Rak Durian
Bandannakham Club in this study could be summarized in 6 stages. The brand development
procedures began from the identification of target group to the brand value management.
In order to appropriately proceed the brand development procedures, the Khon Rak Durian
Bandannakham Club and the durian farmers paid most attention to the image of the brand
so that the value perception would be established and satisfied by the consumers,
and eventually brand loyalty.
As for the value perception of the consumers towards Long Lable durian of Khon Rak
Durian Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit Province, the results indicated that
majority of the questionnaire respondents were female consumers of 41 to 50 years old
whose income range was in between 5,000 to 10,000 baht. They revealed that they did not
know that the brand of Long Lablae durian was from Uttaradit Province. They also said
to expect the quality of the brand in returning products of poor quality. In addition,
the respondents revealed what they desired of brand reliability was the ability to respond
the consumers’ demand more than the their expectation.
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As for the consumers’ attitudes, the findings revealed that consumers were aware of
the Long Lablae durian brand management in 4 aspects. These attitudes were discussed in
descending orders as follows. The first aspect was the brand awareness. It was found that
reasons in purchasing Long Lablae durian were that the consumer would focus to choose a
product which was the most famous brand, they could recognize the brand of Long Lablae
durian, and they had found or seen the brand or logo of durian.
The second aspect was perceived quality. The result data showed that durian sellers
were polite and attentive to customers, durian is famous fruit for Uttaradit Province, the
quality of Long Lablae durian was so significant and resulted in the customers’ trust.
The third aspect was brand associations. It was suggested from the data that the
taste of Long Lablae durian created the consumers’ favorable feeling which was worth the
price, branding could directly indicate about the source of durian, and the consumers chose
only Long Lablae durian with the brand’s sticker.
The last aspect was brand loyalty. It was found that consumers will continue
to consume Long Lablae durian despite of the high price, they would also suggest others
to buy Long Lablae durian, and lastly, advertising and public relation could affect
the consumers’ perception.
Keywords: Brand development, Brand, Long lablae durian, Bandannakham, value perception

บทนํา
จังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดที่มีการเพาะปลูกทุเรียนหลากหลายพันธุ แตที่ไดรับความ
นิยมและเปนที่รูจักของผูบริโภคทั่วไปคือทุเรียนหลงลับแล ซึ่งเปนทุเรียนที่มีคุณภาพดี มีรสชาติ
อรอยและหาทานไดเฉพาะ ในจังหวัดอุตรดิตถเทานั้น จากการที่ทุเรียนหลงลับแลเปนที่ตองการ
ของตลาดผูบริโภคเปนอยางมาก ทําใหราคาทุเรียนหลงลับแลมีราคาสูง และมีราคาที่ขึ้นลง
ตามทองตลาด ซึ่งยากตอการควบคุม เหตุผลที่สําคัญมีการผูกขาดในการรวบรวมทุเรียนหลง
ลับแลไปขายตามชองทางตาง ๆ ซึ่งเปนชองทางการตลาดที่ชาวสวนหรือเกษตรกรเขาไมถึง
ซึ่งยังขาดความสมดุ ลของข อมูลขาวสารในการติ ดตอซื้อขายระหว างผู ผลิตไปยั งผูบริโภค
คนสุ ดทายทํ าใหเกิดการเสียเปรี ยบในการค า เกิ ดการคาที่ ไม เป นธรรมในระบบกลไกทาง
การตลาดทุเรียนหลงลับแล
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ปจจุบันทุเรียนหลงลับแลเริ่มเปนที่รูจักของผูบริโภคในวงกวางมากขึน้ และไดรับความ
นิยมสําหรับการบริโภค สงผลใหทุเรียนหลงลับแลมีราคาที่ขยับสูงขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับ
ทุ เรี ยนพั นธุ อ่ืน อี กทั้ ง ทุ เรี ยนหลงลั บแลยั งสามารถสร างรายได ให กั บเกษตรกรและผู จั ด
จําหนายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพืน้ ที่ของตําบลดานนาขาม ซึ่งเปนพื้นที่ผานระหวางจังหวัด
อุตรดิตถสูจังหวัดในภาคเหนือ และเสนทางถนนพิษณุโลก - เดนชัย ถือเปนพื้นที่ที่มีการซื้อขาย
ทุเรียนหลงลับแลโดยตรงระหวางผูซื้อและผูขาย และจากการศึกษาในปที่ผานมาพบวา การซื้อ
ขายแบบเผชิญหนาบริเวณนี้ มีการสรางความเชื่อมั่ นใหกับลูกคาเพียงการใชสั ญลักษณคือ
ริบบิ้นสีแดง ที่จะเปนการยืนยันกับผูบริโภควาเปนทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถจริง และเพื่อให
เกิดการรับรูแกผูบริโภคอยางถูกตอง และเพื่อใหเกษตรกรหรือผูประกอบการมีความนาเชื่อถือ
โดยจากขอตกลงของกลุมที่ตองการใหมีสัญลักษณทางการคาที่เปนของตนเอง สามารถควบคุม
เรื่องคุณภาพและสรางความนาเชื่อถือ ซึ่งเป นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดความเสียเปรียบ
ทางการคาที่เกิดขึน้ นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของภาศิริ เขตปยรัตนและคณะ (2558) พบวา
ควรสนับสนุนดานการพัฒนาการออกแบบแบรนด โลโก และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ควรมีใน Tag
ทางการคา โดยเฉพาะควรมีการจัดทําสติ๊ กเกอรของกลุมที่แสดงถึงอัตลั กษณทางการคาที่
สามารถสื่อถึงความเปนจังหวัดอุตรดิตถ และการสรางการจดจําใหกับลูกคาไดดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังสามารถยืนยันขอมูลกลับกับผูผลิตที่ขายทุเรียนหลงลับแลไดอีกดวย สอดคลองในประเด็น
"ศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบของเกษตรกรในกลไกตลาด
ทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งพบวา "..การขายทุเรียนหลงลับแล ในป 2557 ประสบกับ
ปญหาดานคุณภาพของทุเรียน เมื่อเกิดเหตุการณหนอนเจาะทุเรียน ทําใหคุณภาพของทุเรียน
และผลผลิตตกต่ํา อีกทั้งมีการนําทุเรียนจากตางจังหวัดเขามาขายเปนจํานวนมาก ทําใหราคา
ทุเรียนตกต่ําและการไมสามารถรับรองคุณภาพของทุเรียนแกผูบริโภคได.." (ตัวแทนของกลุม
ภาคผลิต, 2557 : ประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)
ทั้งนี้ ตําบลบานดานนาขาม ซึ่งเปนพื้นที่ยุทธศาสตรสําหรับการขายทุเรียนหลงลับแล
และเปนกลุมที่มีการรวมกลุมเพื่อชวยกันแกไขปญหาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้ง
การให การสนั บ สนุ นของ อบต.ด านนาขาม เพื่ อส ง เสริ มให มี การผลผลิ ตทุ เ รี ยนคุ ณภาพ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูบริ โภค นอกจากนี้ ยังมีจุ ดแข็งด านการมี ชองทางการขายแบบ
เผชิญหนา (Face to Face) ซึ่งการขายในลักษณะเชนนี้ตองอาศัยความนาเชื่อถือระหวางลูกคา
กับผูขายเปนหลัก ดั งนั้น การพัฒนาเพื่อสรางตราสินคาซึ่งเปนสัญลักษณตัวแทนของผูขาย
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับผูซื้อ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
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พัฒนาตราสินคา เพื่อสรางการรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียนบานดานนา
ขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปญหาดานการตลาด และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ สํ าหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะดานการแขงขัน ทั้งนี้เพื่อให
สามารถตอบสนองตอการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและเพื่อสรางความไดเปรียบทาง
การแขงขัน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหมากยิ่งขึน้ ทั้งในปจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตราสินคาทุเรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
2. เพื่อสรางการรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับแลจากตราสินคาของชมรมคนรักทุเรียน
บานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพั ฒนาตราสินคา เพื่อสราง
การรั บ รู คุ ณ ค าทุ เ รี ยนหลงลั บ แลของชมรมคนรั ก ทุ เ รี ย นบ า นด า นนาขาม อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดอุตรดิตถ
2. ขอบเขตดานพื้นที่ ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
3. ขอบเขตดานเวลา ในการศึกษาดําเนินการในชวงเดือน ธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2559
4. ประชากรผู ให ข อมู ล สํ า คั ญ คื อ สมาชิ ก ชมรมคนรั ก ทุ เ รี ยนบ า นด า นนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 30 คน
5. ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายในการซื้อทุเรียนหลงลับแลของตําบลบานดานนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 400 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาตราสินคา เพื่อสรางการ
รับรูค ุณคาทุเรียนหลงลับแลของ
ชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
อําเภอเมือง

ชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
ตราสินคาของชมรมคนรักทุเรียน
บานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ

การรับรูค ุณคาทุเรียนหลงลับแลของ
ชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาตราสินคา เพื่อสรางการรับรู คุณคาทุ เรียนหลงลั บแลของ
ชมรม คนรักทุเรียนบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ตราสิ น ค า ลั ก ษณะของตราสิ น ค า (Brand) มี ดั ง นี้
1) มีบุ คลิกภาพที่ยั่งยืน (Durable Personality) ประกอบด วยการรวมกันทางด านคุณคาทาง
กายภาพ (Physical Value) และคุ ณค าด านการใช สอย (Function Value) ตลอดจนคุ ณค า
ดานจิตวิทยา (Psychological Value) 2) มีผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา เพราะมีความรูที่ถูกตองและ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับตราสินคา 3) ผลิตภัณฑเปนสิ่งที่สรางในโรงงาน แตคุณคาตราสินคา
เกิดขึ้นเปภาพพจนในสมองของมนุษย 4) ผลิตภัณฑสามารถเลียนแบบกันได แตคุณคาของ
ตราสินคาในสมองของมนุ ษยไมอาจเลียนแบบกันได เพราะเปนเอกลั กษณที่ อยูในสมองของ
ผูบริโภคที่ยากจะเลียนแบบได

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 281

ผูซื้อในตลาดจะจดจําความแตกตาง ๆ ของสินคาและบริการตาง ๆ ไดดวยตราสินคา
ตราสินคานั้นอาจเปนเครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพที่แตกตางกัน หรืออาจแสดงการรับรอง
คุณภาพของสินคานั้น ในตราสินคาหนึ่ง ๆ จะประกอบไปดวยสวนประกอบหลายอยางรวมกัน
ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหสินคาเกิดความแตกตาง ไดแก 1) ชื่อตรา (Brand Name) 2) เครื่องหมาย
ตราสินคา (Brand Mark) 3) เครื่องหมายการคา (Trademark) 4) โลโก (Logo) และ 5) สโลแกน
(Slogan) (เสรี วงษมณฑา, 2542 : 98 อางใน พิริยะ แกววิเศษ, 2554)
บทบาทของตรา (Brand roles) ตราที่ประสบความสํ าเร็จคือ การเปนหุนสวนแหง
ชัยชนะ (Win-win partnership) ระหวางนักการตลาดหรือบริษัทและลูกคา ซึ่งบทบาทของตรา
มีความสําคัญตอลูกคาและบริษัท ดังนี้ 1) ความสําคัญตอลูกคา (Customers) ตราแสดงบทบาท
ตอลูกคา ดังนี้ (1) แสดงถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑ (Source of product) วาเปนผลิตภัณฑที่มา
จากบริษัทใด ซึ่งจะทําใหลูกคาสามารถรับรูได (2) แสดงความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ (Brand
responsibility) ผลิตภัณฑจะมีตราของบริษัทรับรอง ซึ่งเปนการแสดงความรับผิดชอบของผูผลิต
สินคา ทํ าใหลู กคาสบายใจในการซื้อ (3) เป นผูรับประกันผลิตภัณฑ (Endorser) ตราจะเป น
สิ่งสนับสนุนและสรางความเชื่อถือใหแกลูกคา ซึ่งตราของบริษัทก็คือตัวแทนของบริษัทที่มีตอ
ประชาชน (4) ทํ าให ลดต นทุ นของลู กค า (Cost reduction) เมื่อผู บริโภคซื้ อผลิ ตภั ณฑ ที่ มี
ตราสิ นค าที่ เชื่ อถื อได จะทํ าให ไม ต องเสี ยเวลาแสวงหาผลิ ตภั ณฑ จากบริ ษั ทอื่ น การซื้ อ
ผลิตภั ณฑจากตราที่เคยใช ทํ าให ลดต นทุ นของลู กคา (5) เป นสั ญลั กษณด านความเชื่อถื อ
(Reliable symbol) ตรานั้นสามารถแสดงสั ญลั กษณ ดานคุณสมบั ติ ผลิตภั ณฑต อ ลู กค า
(6) เปนสิ่งเราใหลูกคาซื้อ (Driver) ตราเปนสิ่งสนับสนุนดานความเชื่อถือ เพราะตราของบริษัท
เปนตัวแทนของบริษัทตอประชาชน ดังนั้นตราจะแสดงบทบาทในการกระตุนหรือเราใหผูบริโภค
สนใจ (7) เปนสัญลักษณแหงคุณภาพ (Signal of quality) และเปนการนําเสนอสิ่งที่มีคุณคา
ตราจะทํ าหน าที่ รั บประกั นคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ ที่ ผู บริ โภคซื้ อ (8) แสดงประโยชน ของ
ตราใหแกลูกคา (Brand benefits) ลูกคาจะใหความไววางใจและใหความภักดีดวยความเขาใจ
อยางไมมีขอสงสัย ซึ่งตราจะแสดงใหเห็นในอรรถประโยชนตาง ๆ ผานทางการปฏิบัติงานของ
ผลิตภัณฑและราคาที่เหมาะสม (9) ลดความเสี่ยงของลูกคา (Risk reduction) ลูกคาจะรูสึก
ปลอดภั ยกั บ การซื้ อผลิ ต ภั ณฑ ในตราของบริ ษั ท ที่ เขาไว วางใจ ทํ า ให ล ดความเสี่ ยงจาก
ผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพ เพราะตราจะเปนผูรับประกันผลิตภัณฑจะเห็นไดวามีความเสี่ยงตาง
ๆ มากมายที่ ผูบริโภคจะตองเผชิญ สิ่งหนึ่งที่แน นอนก็คือผูบริโภคควรซื้อตราที่เป นที่ รูจั ก
โดยเฉพาะอยางยิ่งตรา ซึ่งผูบริโภคมีความชอบจากประสบการณในอดีต ดังนั้นตราจึงเป น
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สิ่งสําคัญ เปนเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 2) ความสําคัญของตราตอบริษัท/ธุรกิจ
(Firms) หรือผูผลิต (Manufacturers) ตราแสดงบทบาทตอผูผลิตหรือบริษัท ดังนี้ (1) ทําใหงาย
ตอการควบคุมหรือการติดตามผล (Simplify handling or tracking) คือ ชวยในการจัดการเรื่อง
การบันทึกสินคาคงเหลือและการบันทึกทางบัญชี ทําใหงายตอการควบคุม (2) เปนสิ่งที่ไดรับ
การปกปองตามกฎหมาย (Legally protection) ตราจะชวยในการปกปองทางดานกฎหมายใหแก
บริษัท โดยตราสามารถรักษาสิทธิดานทรัพยสินทางปญญาของเจาของตรา ชื่อตราจะไดรับ
การปกปองดวยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (3) เปนสัญญาณของระดับคุณภาพ (Signal
of quality) ตราสามารถเป นสั ญลักษณที่บงชี้ถึงระดับที่แนนอนของคุณภาพที่ทํ าใหผูซื้อมี
ความพึงพอใจและจะเลือกใชผลิตภัณฑนั้นอีกในครั้งตอไป (4) แสดงความเปนผลิตภัณฑที่มี
เอกลักษณ (Unique product associations) การลงทุนในตรานั้นก็คือการทําใหผลิตภัณฑที่มี
เอกลั กษณ นั้ นเกิ ดความแตกต างจากผลิตภั ณฑ อ่ืน (5) สร างข อได เปรี ยบทางการแขงขั น
(Competitive advantage) ความภั กดี ตอตราของลู กคานั้ นจะทํ าบริ ษั ทอื่ น ๆ พบกั บความ
ยากลํ า บากที่ จ ะเข ามาในตลาดได ซึ่ ง จะทํ าให บ ริ ษั ท ได เ ปรี ยบในการแข ง ขั น (6) สร า ง
ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial returns) ตราที่แข็งแกรงจะทําใหลูกคาพอใจ จึงสามารถ
ตั้งราคาผลิตภัณฑไดสูง นอกจากนี้ลูกคาจะมีการซื้อซ้ํา ซึ่งทําใหบริษัทไดรับผลตอบแทนคือ
กําไรในระยะยาว (7) อธิบายถึงสิ่ งที่นําเสนอ (Describe offerings) ตอลู กคา ตราจะแสดง
สวนประกอบของผลิตภัณฑของบริษัท (8) นําเสนอที่มีความชัดเจน (Clarify offerings) เมื่อตรา
แสดงสวนประกอบตาง ๆ ก็จะทําใหเกิดโครงสรางที่ชัดเจน และจะสามารถเพิ่มเติมปรับปรุง
ลักษณะของตราขึ้นได ซึ่งเปนการทําใหตราของบริษัทมีความเปนเอกลักษณ งายตอการจดจํา
ซึ่งจะมีผลทํ าใหเกิ ดความสํ าเร็จจากโอกาสของตลาดได (9) เพิ่มโอกาสการขยายตราของ
บริ ษั ท (Brand extensions) เมื่ อตราให คุ ณคาแก บริษั ทในรู ปกํ า ไรมากขึ้ นจะเป นโอกาสที่
บริษั ทจะสามารถขยายผลิตภั ณฑตาง ๆ ไดมากขึ้น ซึ่งจะทํ าใหเกิดโอกาสในการขยายตรา
(ศิริวรรณ เสรีรตั นและปณิศา มีจินดา, 2554 : 13-17)
การรับรู หมายถึ ง การแสดงออกถึงความรู ความเห็นซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการตีความ
การสั ม ผั ส ระหว า งอวั ยวะต า ง ๆ ของร างกายกั บ สิ่ งแวดล อมซึ่ ง เป นสิ่ งเร า โดยมี ก ารใช
ประสบการณเดิมชวยในการใหความหมายแหงการสัมผัสนั้น ๆ (ณัฐศรุต นนทธี 2544 อางถึง
ในเปรมมิกา ปลาสุวรรณ, 2549 : 8) ปจจัยที่มีความสั มพันธกับการรับรู แบงออกได ดั งนี้
1) ปจจัยทางกายภายของผูรับรูไดแก ระบบประสาทสัมผัส เชน หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง เปนตน
2) ปจจัยทางดานบุคลิกภาพของผูรับรูไดแก ทัศนคติ อารมณ คานิยม ความตองการ ความสนใจ
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ความพอใจ ความรู และประสบการณ เปนตน 3) ปจจัยทางดานสิ่งเราภายนอก ไดแก ลักษณะ
ของสิ่งเรา ความแตกตางของสิ่งเรา เชน สิ่งเราที่มีความเขมกวา สิ่งเราที่มีความชัดเจน สิ่งเรา
ที่มีการกระทําซ้ําบอย ๆ เปนตน ดังนั้นสามารถกลาวไดวา การรับรูถือวาเปนกระบวนการแปล
ความหมายจากการสัมผัส การรับรูของแตละบุคคลนั้นแตกตางกันตองอาศัยปจจัยหลายอยาง
และปจจัยที่สําคัญ คือความสนใจตอสิ่งเราซึ่งมีผลตอการเลือกรับรูนอกจากันการจะรับรูไดดี
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งที่มีอิทธิพลต อการรับรู ของบุ คคล เชน อวัยวะรั บสั มผัส และ
ประสบการณที่ผานมา (บัณฑิต เผาวัฒนา, 2548)
คุณค าตราสิ นค าวา หมายถึง การที่ ตราสินคาของบริษั ทมี ความหมายเชิ งบวกใน
สายตาของลูกคาซึ่งเปนผูซื้อ (Bovee, Houston & Thil, 1995, p. 2) นักการตลาดจะตองพยายาม
สร างคุ ณคาใหตราสิ นคาใหมากที่ สุ ดเท าที่ จะมากได กล าวคื อ การที่ คนมี ความรูเกี่ ยวกั บ
ตราสินคา และมีผลกอใหเกิดพฤติกรรมของตราสินคานั้น คุณคา ของตราสินคาจะเกิดขึ้น
ก็ตอเมื่อผูบริโภคคุนเคยกับตราสินคา มีความรูสึกที่ดีตอตราสินคาอยางมั่นคงจดจําตราสินคา
นั้นไดคุณลักษณะที่ไมซ้ํากับตราสินคาอื่น Farquher (1989, p. 24) ไดใหความหมายของคุณคา
ตราสินคาไววาเปนคุณคาเพิ่ม (Value Added) ที่มีตอบริษัท รานคา หรือผูบริโภค ซึ่งตราสินคา
ไดทําใหเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ สรุปคุณคาตราสินคาที่ไดกลาวมาแลวขางตน คือสิ่งที่เพิ่มคุณคา
ใหกับสินคาและบริการ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แทจริง สามารถสรางความแตกตางของ
สินคาแมวาจะเปนสินคาชนิดเดียวกันก็ตาม อีกทั้งยังสามารถสรางใหลูกคามีความจงรักภักดี
ตอสินคาหรือบริการนั้น ๆ ดวยการสรางความพึงพอใจ ความนิยม ความรูสึกดีความคุนเคยที่มี
ตอตราสินคาไดอยางมั่นคง ลูกคาสามารถจดจําคุณลักษณะของสินคานั้น ๆ ไดแมวาจะยัง
ไมเห็นวาเปนตราสินคาใดก็ตาม (เสรี วงษมณฑา, 2540)
ในเรื่องของกระบวนการสรางตราสินคานั้น ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุ
กลุมเปาหมาย (Target consumer identification) การระบุกลุมเปาหมายเปนกระบวนการแรกที่
ตราสินคาควรทําเพื่อที่จะสามารถติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย 2) การออกแบบตราสินคา
(Brand design) คือการกําหนดจุดยืนในสวนตาง ๆ ใหมีความชัดเจนรวมทั้งออกแบบเนื้อหา
ภาพลั กษณบุ คลิกของตราสินค า ซึ่งการออกแบบที่ชั ดเจนจะเป นการสรางเอกลั กษณของ
ตราสินคาใหมีความโดดเดน 3) การสรางเอกลักษณของตราสินคา (Brand identity creation)
คือกระบวนการสื่อสารตัวตนของตราสินคาไปสู สายตาผูบริโภคที่แสดงออกมาในรูปแบบของ
โลโก สโลแกน รวมถึงลีลาที่จะสื่อสาร เพื่อใหผูบริโภครับรูรวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีกับผูบริโภค โดยจะตองสามารถระบุแกนแทของตราสินคา 4) การปฏิบัติการสรางตราสินคา
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(Brand building implementation) คือการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการออกแบบและการสราง
เอกลักษณของตราสินคามานําเสนอโดยผานทางกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเครื่องมือที่ใชใน
การสรางตราสินคา ไดแกการโฆษณาการประชาสัมพันธการสงเสริมการขายการแจกตัวอยาง
การจัดกิจกรรม เปนตน 5) การยกระดับตราสินคา (Leveraging the brand) การยกระดับ
ตราสินคา คือ สามารถทําได 2 ระดับคือการแนะนําตราสินคาไปสูสินคาประเภทใหมหรือตลาด
ใหม (Brand extension) หรือเรียกไดวาเปนการนําตราสินคาใหมในเชิงผสมผสานกับตราสินคา
เดิมที่มีอยูหรือเรียกวา Sub-brand และการยกระดับตราสินคาสูตลาดโลก (Global branding)
เปนการนําตราสินคามาทําในตลาดตางประเทศ 6) การบริหารคุณคาของตราสินคา (Brand
equity management) การบริหารคุณคาตราสินคาหมายถึงการบริหารทุกสิ่งทุกอยางที่ผูบริโภค
ระลึกถึงตราสินคา (Aaker, 1991 อางถึงใน ศรีกัญญา มงคลสิริ, 2549, หนา 211)

วิธีดาํ เนินการวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาตราสินคา เพื่อสรางการรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับแลของ
ชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ การดําเนินการวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยแบบผสม (Mix Method) โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู วิ จั ย ใช แ นวคํ า ถามการสั ม ภาษณ เ พื่ อ ใช ป ระกอบ
การสัมภาษณใหตรงกับวัตถุประสงค และใหไดขอมูลที่ละเอียดและครอบคลุม โดยใชเครื่อง
บันทึกเสียงและการจดบันทึก เพื่อใหไดรายละเอียดมากที่สุด ผูใหขอมูลสําคัญคือ สมาชิก
ชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 30 คน
2. การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามประเมินการรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับ
แลจากตราสินคา ซึ่งเปนประชากรที่ซื้อทุเรียนหลงลับแลของตําบลบานดานนาขาม อําเภอ
เมือง จังหวัด อุตรดิตถ โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
จํานวน 400 คน โดยใชสูตรคํานวณ เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร ทราบแตเพียงวา
มีจํานวนมาก จึงไดขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน
เครื่องมือ ในการเก็บ รวบรวมขอ มูล ไดแ ก 1) การสั มภาษณเ ชิ ง ลึก (In-depth
Interview) ผู วิ จั ย นํ า ผลของการศึ ก ษาค น คว า เอกสารมาเป น แนวทางในการสั ม ภาษณ
แลวจึง นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ แลวจึง นําไปสั มภาษณกับผูใหขอมูล
สําคัญตามที่กําหนด 2) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจัยไดระดมความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใหขอมูลสําคัญ คือ สมาชิกชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
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อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ จํ า นวน 30 คน เพื่ อนํ า เสนอเป น แนวทางในการพั ฒ นา
ตราสินคาที่เปนมาตรฐานสําหรับกลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียนหลงลับแล ตําบลบานดานนาขาม
จังหวัดอุตรดิตถ 3) การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยตองการ
ทราบถึ ง การรั บ รู คุ ณ ค า ทุ เ รี ย นหลงลั บ แลจากตราสิ น ค า ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได อ อกแบบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด เพื่อสอบถามผูบริโภคกลุมตัวอยาง ขอมูลที่ไดจากการออกแบบ
แบบสอบถามอางอิงมาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและการสนทนากลุมเฉพาะเจาะจง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอ
เดือน การรูจักตราผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแลที่เปนของจังหวั ดอุตรดิตถ คุณสมบัติของ
ตราสินคา ความนาเชื่อถือของตราสินคา
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณคาตราผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทําโดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาขอ
คําถามกับวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อสรางการรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับแลจากตราสินคาของ
ชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวามีคําถามที่ไมสอดคลอง
กับเกณฑ จํานวน 3 ขอ คือ ขอที่ 1.6 ขอที่ 3.6 และขอที่ 4.6 ที่ไมสามารถนําไปใชได
การเก็บ รวบรวมขอ มูล การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแ บง
ออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางตราสินคา การรับรู
คุณคา นอกจากนีย้ ังดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง คือ สมาชิกชมรมคนรักทุเรียน
บานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 30 คน ซึ่งคณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
การดําเนินงาน คือ
พื้นที่ที่ใชในการศึกษา ไดแก ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
เหตุผลในการเลือกพื้นที่นํารองเรื่องทุเรียนหลงลับแล คือ ตําบลบานดานนาขาม เปนกลุมที่
มีผลผลิตทุเรียนคุณภาพอยู และมีนักวิชาการเกษตรประจําตําบลคอยใหความชวยเหลือโดย
กลุมนี้มีพื้นที่ติดกับตลาดที่เปนตลาดการคาอีกรูปแบบหนึ่ง (ตลาดริมทาง)
กลุ ม ผูใหขอมูล สํ า คัญ ไดแ ก กลุ ม เกษตรกรชมรมคนรัก ทุ เรียนบานดานนาขาม
จํานวน 30 คน โดยไดใหความเห็นดังนี้
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ลุง แปลก สมาชิกชมรมคนรั ก ทุเ รียนบา นด านนาขาม กลา ววา "ปา ยฉลากเดิม มี
ขนาดเล็ก ขอความไมชัดเจน และตราทุเรียนไมชัดเจน อีกทั้ง ปายที่จังหวัดออกใหสามารถ
ดึงออกไดงาย ซึ่งหากทุเรียนเกิดปญหาจะไมสามารถหาคนรับผิดชอบที่แทจริงได"

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางตราสินคาที่จงั หวัดออกใหกับเกษตรกร
คุณมนัส กระดิ่ง รองประธานชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม กลาววา "อยากได
ตราสินคาที่เปนรูปทุเรียน เปลือกทุเรียนสีเขียว และเห็นเนื้อทุเรียนสีเหลืองเหมือนสีของบะหมี่
เพื่อใหผูบริโภคเขาใจวาเปนตราสินคาของทุเรียน และใหมีคําวาชมรมคนรักทุเรียนบานดานนา
ขามดวย เพื่อบงบอกวาเปนทุเรียนที่มาจากชมรมฯ"
สวนคุณอรุณ คําแดง ประธานชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม กลาววา "อยากให
ตราสินคาสื่อถึงทุเรียนของตําบลบานดานนาขาม และมีสโลแกนในปายฉลากสินคา จากเดิม
"ทุเรียนคัดคุณภาพ ปลอดภัย" เปลี่ยนเปน "อรอย ปลอดภัย ไดคุณภาพ" พรอมระบุ ชื่อเจาของ
สวน ที่อยู เบอรโทรศัพท และวันที่บริโภคดวยครับ "

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 287

ภาพที่ 3 แสดงภาพการสนทนากลุม (Focus Group)
กับสมาชิกชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
ระยะที่ 2 ขั้นดําเนินการ
- ออกแบบตราสินคาตามความตองการของกลุมเกษตรกรชมรมคนรักทุเรียนบาน
ดานนาขาม
- นําตราสินคาที่ออกแบบไปทดลองตลาดกับผูบริโภคที่บริโภคทุเรียนหลงลับแล
ของกลุมเกษตรกรชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
ระยะที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล
- ประเมินการรับ รูคุณคา ทุ เรียนหลงลั บ แลจากตราสิ น คา โดยประเมินความ
พึงพอใจจากผูบริโภค 400 คน โดยใชแบบสอบถามและทําการปรับปรุง แกไขจนสามารถ
ชวยดานการจดจําและการรับรูถึงทุเรียนของตําบลบานดานนาขาม

วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ หลังจากเก็บรวมรวมขอมูลเรียบรอยแลว
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากการจดบันทึกและการถอดเทป โดยใช
การจั ด กลุ ม ข อ มู ล โดยแยกเป น ประเด็ น ต า ง ๆ ตามที่ ต อ งการนํ า ไปตอบวั ต ถุ ป ระสงค
ทําการเรียบเรียงขอมูล จัดลําดับเนื้อหาที่ตองการศึกษา วิเคราะหขอมูลเชิงลึก แลวนํามาผนวก
กับแนวคิ ดทฤษฎี ตาง ๆ ที่ เกี่ ยวของ แลวนํามาสั งเคราะห เพื่ อใหได แนวทางในการพัฒนา
ตราสินคาเพื่อสรางการรับรูคุณคาทุ เรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ
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2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตอง
สมบู รณของแบบสอบถามและประมวลผลดวยคอมพิ วเตอรโดยใช โปรแกรมสํ าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร คํานวณคาสถิติโดยใชคารอยละ (%) แลวอธิบายผลที่ไดเปนเชิ งพรรณนาดวย
คาสถิติตาง ๆ คือ วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชตารางแสดงความถี่
และรอยละ และวิเคราะหการรับรูคุณคาตราผลิตภั ณฑทุเรียนหลงลับแล โดยใชคาเฉลี่ย (xˉ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 กระบวนการพัฒนาตราสินคาทุเรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียน
บานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ผลการวิจัยสามารถสรุปกระบวนการสรางตราสินคา ได 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุกลุมเปาหมาย จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่นิยมซื้อทุเรียน
หลงลับแลเปนผูบริโภคที่ซือ้ เปนประจําและสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในแตละป ทั้งที่เปนผูบริโภคปลีก หรือ
พอคาคนกลางจากตางจังหวัดที่เขามารับซือ้ ประจําทุกปเพื่อไปจําหนายตอในหางสรรพสินคาที่
จังหวัดกรุงเทพฯ ที่มีความมั่นใจในเรื่องของการรับรองคุณภาพ และยอมรับในเรื่องราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ จากการวิเคราะหทําใหระบุกลุมเปาหมายของตราสินคา ไดวา ผูบริโภค
เปนผูที่ชื่นชอบทุเรียนหลงลับแล ซึ่งยอมรับในผลผลิตที่มีคุณภาพ และราคาที่คอนขางสูงกวา
ทุเรียนพันธุอ่ืน โดยซื้อจากพื้นที่ขายของเกษตรกรเองที่อยูติดกับถนนซุปเปอรไฮเวย ซึ่งหาก
ทุ เรียนมีป ญหาสามารถเปลี่ยนใหลู กคาได ณ เวลานั้นทั นที หรือกลุมผูบริ โภคตางจังหวั ด
จะมีพอคาคนกลางมารับซื้อจากสวนแลวนํ าไปจํ าหนายตอ หรือสั่ งซื้อและจัดสงโดยบริษั ท
ไปรษณียไทย จํากัด ซึ่งหากทุเรียนมีปญหาสามารถนําสติ๊กเกอรที่ติดตามสัญลักษณของราน
ตาง ๆ มาแลกเปลี่ยนเปนทุ เรียนดี โดยตองยืนยันความเปนเจาของราน เพื่อรับผิดชอบตอ
ทุเรียนที่มีปญหา และสวนใหญเปนลูกคาประจําที่สั่งซือ้ และสั่งซื้อเพิ่มขึน้ ในแตละป
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบตราสินคา จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตราสินคา
ทุ เ รี ย นหลงลั บ แลของชมรมคนรั ก ทุ เ รี ย นบ า นด า นนาขาม ได อ อกแบบตราสิ น ค า ให
สอดคลองกับกลุมเปาหมายเปนตราสิ นคาที่มีการออกแบบที่ทั นสมัย นํ าเสนอสินคาที่ตอง
นําดวยคุณภาพ ราคา และติดตลาด ซึ่งเปนที่รูจักกันดีของผูบริโภค เมื่อผูบริโภคเห็นจะตอง
จดจําตราสินคาไดและมีผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของผูบริโภค

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 289

ขั้นตอนที่ 3 การสร างเอกลักษณตราสินค า จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนา
ตราสินคาทุเรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียนบานด านนาขาม ไดมีการสรางเอกลักษณ
ที่สามารถสื่อสารไปยังผูบริโภคโดยใหความสําคัญดังตอไปนี้
1. ชื่อ ตั้งชื่อตราสินคาโดยใชชื่อพันธุทุเรียน และชื่อตําบล ซึ่งเปนสถานที่ปลูกทุเรียน
รวมทั้งยังเป นชื่อชมรมของกลุมเกษตรกรผูปลู กทุ เรียนหลงลั บแล โดยใชชื่อวา หลงลั บแล
ดานนาขาม ซึ่งสะทอนความเปนตัวตนของตราสินคา
2. สโลแกน สโลแกนของตราสินคาที่เปนมาตรฐานสําหรับกลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน
หลงลั บแล ตํ าบลบานด านนาขาม คือ อร อย ปลอดภั ย ไดคุ ณภาพ เพื่อใหลู กค าสามารถ
มองเห็นคุณคาของสินคา และยังเปนการสรางอารมณและความรูสึกที่ดีตอตัวสินคา
3. โลโก ไดใชรูปทุเรียนเปนโลโก เพื่อสรางความชัดเจนและโดดเดนที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังผลิตภัณฑ
4. สี มีการใชสีเขียวของผลทุเรียนและสีเหลืองในเนื้อทุเรียน โดยเลือกใชสีที่ใกลเคียง
กับสีธรรมชาติของทุเรียนหลงลับแล การเลือกใชสีดังกลาวเปนการสรางความโดดเดนทันสมัย
สอดคลองกับผลิตภัณฑ และกระตุนความรูสึกที่มีตอตราสินคา

ภาพที่ 4 แสดงตัวแบบตราสินคาบนปายฉลากสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการสรางตราสินคา จากผลการวิจัยพบวา การนํ าเสนอ
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการออกแบบและการสร า งเอกลั กษณ ข องตราสิ น ค า มานํ า เสนอ
โดยการประชาสั ม พั น ธ แ ละการนํ า เสนอทางสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ผ า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
การตลาด ไดแก Facebook, Fan page และการนําเสนอสินคาผานหนาราน
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ตราสินคา
หลงลับแล ดานนาขาม
ประชาสัมพันธและนําเสนอ
ผานโซเชียลมีเดีย
Facebook
Fan Page

ประชาสัมพันธและนําเสนอ
ผานหนารานคา
ปายไวนิล
สติ๊กเกอรที่ติด
บนผลิตภัณฑ

ประชาสัมพันธและนําเสนอ
ผานการจัดกิจกรรม
แสดงสินคาในงานเทศกาล
ของอบต./ อําเภอ/จังหวัด
งานมหกรรมแสดงสินคา
ในกทม.

ภาพที่ 5 แสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิการสรางตราสินคา
ขั้นตอนที่ 5 การยกระดับตราสินคา จากผลการวิจัยพบวา นอกจากการขายแบบ
Face To Face แลว ยังมีตลาดพอคาคนกลางจากตางจังหวัดที่เขามารับซื้อประจําทุกปเพื่อไป
จําหนายตอในหางสรรพสินคาที่จังหวัดกรุงเทพฯและตางจังหวัด โดยที่ยังมีการบริการหลั ง
การขายเหมือนการซื้อแบบ Face To Face โดยสามารถนําทุเรียนพรอมสติ๊กเกอรที่ติดตาม
สัญลักษณของรานตาง ๆ มาแลกเปลี่ยนเป นทุเรียนดี โดยตองยืนยันความเปนเจาของราน
เพื่อรับผิดชอบตอทุเรียนที่มีปญหา เพื่อเปนการรับรองคุณภาพและเพิ่มโอกาสในการขาย
ขั้น ตอนที่ 6 การบริหารคุณคาตราสิน คา จากผลการวิจัยพบวา ชมรมคนรัก
ทุเรียนบานดานนาขาม กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ไดมุงเนนไปที่การมีผลผลิตที่มีคุณภาพ
และการบริการหลังการขาย เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะกอใหเกิดความ
เชื่อมั่นในตราสินคา ที่จะนําไปสูการยอมรับในเรื่องคุณภาพทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด
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ภาพที่ 6 แสดงการนําตราสินคาไปใชที่รานคาริมทางของคุณมนัส กระดิง่

ภาพที่ 7 แสดงผลการนําตราสินคาไปใชกับสมาชิกชมรมคนรักทุเรียน
ภายหลั งผลการดําเนินงานไดนําตราสินคาไปใชกับสมาชิกกลุมชมรมคนรักทุเรียน
พบวา ขนาดของตราสินคามีขนาดใหญจนเกือบเทาความสูงของกานทุเรียน จึงควรปรับใหมี
ขนาดเล็กลง
สรุปไดวา การพัฒนาตราสิ นคาทุ เรียนหลงลั บแลของชมรมคนรักทุ เรียนบานดาน
นาขามไดใชกระบวนการสรางตราสินคาทั้ง 6 ขั้นตอนตามขางตนที่ไดกลาวมา โดยเริ่มตั้งแต
การระบุกลุมเปาหมายไปจนถึงการบริหารคุณคาตราสินคา เพื่อใหตราสินคาไดดําเนินตาม
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ขั้นตอนที่ถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามเป าหมายที่วางไว โดยชมรมคนรักทุเรียนบานดาน
นาขาม กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน จะใหความสําคัญในเรื่องภาพลักษณตราสินคา ทั้งนี้เพื่อให
เกิดการรับรูและเปนการสรางความพึงพอใจใหกับกลุมผูบริโภคเปาหมายเพื่อใหผูบริโภคเกิด
ความภักดีตอตราสินคา
ตอนที่ 2 การรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับแลจากตราสินคาของชมรมคนรักทุเรียน
บานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
จากการสอบถามผูบริโภคจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 65.50 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน
138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 โดยมีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.25
รองลงมามีอายุ 51 - 60 ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 และมีอายุ 31-40 ป จํานวน
65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 มีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเปนรอย
ละ 30.00 รองลงมามี รายได ระหว าง 10,001-15,000 บาท จํ านวน 114 คน คิ ดเป นร อยละ
28.50 และมี รายได 15,001-20,000 บาท จํ า นวน 61 คน คิ ดเป นร อยละ 15.30 ผู ตอบ
แบบสอบถามส วนใหญไม รูจั กตราผลิตภั ณฑทุ เรียนหลงลั บแลที่ เป นของจั งหวั ดอุ ตรดิตถ
จํานวน 391 คน คิ ดเป นรอยละ 97.30 และรูจักตราผลิตภั ณฑทุ เรียนหลงลั บแลที่เป นของ
จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ จํ านวน 9 คน คิ ดเป นร อยละ 2.30 คุ ณสมบั ติ ของตราสิ นค า ที่ ผู ตอบ
แบบสอบถามตองการคือ มีการรับคืนสินคากรณีไมมีคุณภาพ จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ
35.00 รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของราคา จํ านวน 119 คน คิ ดเป นร อยละ 29.80 และ
มีบริการการขายที่สะดวกและรวดเร็ว จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.80 สวนความนาเชื่อถือ
ของตราสินคาคือสามารถตอบสนองความตองการไดมากกวาที่คาดหวัง จํานวน 97 คน คิดเปน
รอยละ 24.30 รองลงมาคือเปนสินคาที่มีความนาเชื่อถือและเปนที่ไววางใจได / เชื่อใจไดวาเปน
ทุเรียนหลงลับแล จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และชื่อเสียงของสินคา จํานวน 70 คน
คิดเปนรอยละ 17.50
ในทัศนคติของผูบริโภค ผูบริโภคมีการรับรูถึงสิ่งที่ตราสินคา ไดบริหารคุณคาตรา
สินคาทั้ง 4 องคประกอบดังนี้
1. การตระหนักคาตราสินคา (Brand Awareness) ผลการวิจัยพบวา ตราสินคาของ
ทุเรียนหลงลับแลเนนตราที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.12 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.906) รองลงมาคือสามารถจดจําตราสินคาทุเรียนหลงลับแล (คาเฉลี่ย = 2.70
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.103) และนอยที่สุดคือเคยพบ/เห็นตราสินคาหรือโลโกของทุเรียน
หลงลับแล (คาเฉลี่ย = 2.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.926)
2. ดานการรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) ผลการวิจัยพบวา คนขายทุเรียนสุภาพ
และเอาใจใสลูกคา (แกะทุเรียนให) มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.915)
รองลงมาคือทุ เรียนหลงลั บแลถือเปนผลไมที่สรางชื่ อเสียงใหกับจังหวัดอุตรดิ ตถ (ค าเฉลี่ ย
= 3.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.965) และนอยที่สุ ดคือการผลิตทุ เรียนหลงลั บแลที่ มี
คุณภาพสงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค (คาเฉลี่ย = 3.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.923)
3. ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) ผลการวิจัยพบวา รสชาติของทุเรียน
หลงลั บ แลทํ าให ผู บ ริ โ ภครู สึ ก คุ ม ค ากั บ ประโยชน ที่ ไ ด รั บ มากที่ สุ ด (ค า เฉลี่ ย = 3.50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.850) รองลงมาคือการติดตราสินคาสามารถบงบอกถึงผูผลิตทุเรียน
หลงลับแลได (คาเฉลี่ย = 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.838) และนอยที่สุดคือผูบริโภคเลือก
ซือ้ ทุเรียนหลงลับแลที่มีสติ๊กเกอรติดทุกครั้ง (คาเฉลี่ย = 3.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.837)
4. ดานความภักดี (Brand Image) ผลการวิจัยพบวาผูบ ริโภคจะยังคงรับประทานทุเรียน
หลงลับแลตอไปเรื่อย ๆ แมราคาจะแพง มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 0.928) รองลงมาคือผูบริโภคจะแนะนําใหคนอื่นไปซื้อทุเรียนหลงลับแล (คาเฉลี่ย = 3.76
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.958) และนอยที่สุดคือการโฆษณาประชาสัมพันธทุเรียนหลงลับแล
สงผลตอการสรางการรับรูใหกับผูบริโภค (คาเฉลี่ย = 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.883)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ในกระบวนการสรางตราสินคาทั้ง 6 ขั้นตอนของศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) สามารถ
อภิปรายได ดังนี้
ประเด็นเกี่ยวกับการระบุกลุมเปาหมาย ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตราสินคาทุเรียน
หลงลั บแลของชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม ไดวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค โดยการประเมิ นตนเองว ามี จุดแข็ งใดที่ดี กว าคูแขง อี กทั้ งยังมีการแกไขจุ ดอ อน
นอกจากนั้ นยั ง วิ เคราะห คู แ ข ง โดยการศึ กษาศั กยภาพของคู แ ข ง และวิ เคราะห ผู บริ โภค
ไดวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการสราง
ตราสิ นค าของศรี กั ญ ญา มงคลศิ ริ (2547) ที่ ระบุ ว าการระบุ กลุ มเป า หมายนั้ นจะต องมี
การวิ เคราะห 3 ด าน คื อ จุ ดอ อน จุ ดแข็ ง โอกาส และอุ ปสรรค การวิ เคราะห คู แข ง และ
การวิเคราะหผูบริโภค

294 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.6 No.2 July - December 2018

ประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบตราสินคา ผลการวิจัยพบวา ตราสินคาไดมีการกําหนด
วิสัยทัศนของตราสินคา แกนแทของตราสินคา ตําแหนงของตราสินคา คุณคาตราสินคา คํามั่น
สัญญาของตราสินคา บุ คลิกภาพ และภาพลักษณตราสินคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ธวัช วุฒิกาญจนธร (2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางตราสินคากับการรับรูและ
ทั ศนคติ ของผู บริ โภคต อตราสิ นค า ของบริ ษั ท ทรู คอร ปอเรชั่ น จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งพบว า
การกําหนดตําแหนงตราสินคา ทรู สรางความรูสึกและความเปนเอกลักษณและการกําหนด
บุคลิกภาพใหกับตราสินคา ทรูมีการเปลี่ยนแปลงใหมีความทั นสมัย การสรางเอกลักษณให
กับตราสินคา ทรู เปลี่ยนเป นการสื่ อสารแบบครบวงจร การเป ดตั วชื่ อใหม ของ ทรู ที่ผาน
สื่อสรางการจดจําใหกับผูบริโภคได
ประเด็นเกี่ยวกับการสรางเอกลักษณตราสินคาผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตราสินคา
ทุ เรี ยนหลงลั บแลของชมรมคนรั กทุ เรี ยนบ า นด านนาขามสร า งเอกลั ก ษณ ของตราสิ นค า
โดยการใช ชื่อ โลโก และสี ที่ สะทอนถึ งคุ ณค าตราสินคา และใช สโลแกน ที่ เปรียบเสมื อน
การรับรองคุณภาพของผลผลิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ที่ระบุวา
การสรางเอกลั กษณของตราสินคาคือกระบวนการสื่อสารตั วตนของตราสินคาไปสูสายตา
ผูบริโภคที่แสดงออกมาในรูปแบบของโลโกสโลแกน รวมถึงลีลาที่จะสื่อสาร เพื่อใหผูบริโภครับรู
รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค
ประเด็ นเกี่ยวกับการปฏิบั ติการสรางตราสิ นคา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตรา
สิ นค าทุ เ รี ยนหลงลั บ แลของชมรมคนรั ก ทุ เ รี ยนบ า นด า นนาขามนํ าเสนอข อมู ล ที่ ได จาก
การออกแบบและการสรางเอกลั กษณของตราสินคามานํ าเสนอ โดยผานเครื่องมือสื่อสาร
การตลาด ไดแก การประชาสัมพันธและการนําเสนอผานสื่อโซเชียลมีเดีย ไดแก Facebook, Fan
page และการนําเสนอสินคาผานหนาราน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดศรีกัญญา มงคลศิริ (2547)
ที่ระบุวา นอกจากการสรางเอกลักษณใหกับตราสินคาแลวสิ่งที่สําคัญคือการเลือกเครื่องมือ
ทางการตลาดที่ถูกตองใหเหมาะสมกับ สินคานั้น ๆ เพื่อเปนการกระตุนใหผูบริโภครูจักและ
สนใจในตั วสินค ามากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลื อกใชเครื่ องมื อที่ใชในการสรางตราสิ นคา เช น
โฆษณา หรือการประชาสัมพันธ
ประเด็นเกี่ยวกับการยกระดับตราสินคาผลการวิจัยพบวาเมื่อตราสินคาเปนที่รูจักและ
เปนที่ยอมรับแลว ชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม และกลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ควรมี
การรั กษาคุ ณภาพของผลผลิตให เป นไปตามมาตรฐานของกลุมอย างตอเนื่ อง พั ฒนาช อง
ทางการจัดจํ าหนาย เพื่อเป นการเพิ่มฐานผูบริโภค สรางการรับรูมากขึ้น งายตอการเขาถึง
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และสามารถเพิ่มยอดขายไดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ที่ระบุวา
การยกระดับตราสินคา คือ สามารถทําได2 ระดับคือการแนะนําตราสินคาไปสูสินคาประเภท
ใหมหรือตลาดใหม(Brand extension) หรือเรียกไดวาเปนการนําตราสินคาใหมในเชิงผสมผสาน
กับตราสินคาเดิมที่มีอยูหรือเรียกวา Sub-brand และการยกระดับตราสินคาสูตลาดโลก (Global
branding) เปนการนําตราสินคามาทําในตลาดตางประเทศ
ประเด็ นเกี่ยวกับการบริหารคุณคาตราสินคาผลการวิจัยพบวา การบริห ารคุณคา
ตราสินคานั้นเปนการรักษาจุดยืนของตราสินคาเพื่อใหเกิดผลระยะยาวที่ยั่งยืน ชมรมคนรัก
ทุเรียนบานดานนาขาม กลุมเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ไดมุงเนนไปที่การมีผลผลิตที่มีคุณภาพ
และการบริการหลังการขาย เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะกอใหเกิ ดความ
เชื่ อมั่ นในตราสิ นค า ที่ จะนําไปสู การยอมรั บในเรื่ องคุณภาพทั้งในจังหวั ดและต างจั งหวั ด
การบริหารทุกสิ่งทุ กอยางที่ผูบริโภคระลึกถึงตราสินคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Aaker
(1991 อางถึงใน ศรีกัญญา มงคลสิริ, 2549, หนา 211) กลาววาคุณคาตราสินคาประกอบดวย
ตัวแปรที่สําคัญ 5กลุม ซึ่งลวนแตมีประโยชนใหกับบริษั ทในดานการเพิ่มคุณคาตอผูบริโภค
เพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเขาใจในตราสินคาอีกทั้งยังเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดและในดานการเพิ่มคุณคาตอกิ จการเพื่อให
ตราสินคาสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเปนการสรางความภักดีใหกับ
ผูบริโภคกลุมเดิมและยังเปนการดึงดูดผูบริโภคกลุมใหมใหสนใจในตราสินคาได
การรับรูคุณคาทุเรียนหลงลับแลจากตราสินคาของชมรมคนรักทุเรียนบานดานนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ
41 - 50 ป มีรายไดระหวาง 5,000 - 10,000 บาท ไมรูจักตราผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแลที่
เปนของจังหวัดอุตรดิตถ ตองการคุณสมบัติของตราสินคา คือ มีการรับคืนสินคากรณีไมมี
คุณภาพ และตองการความนาเชื่อถือของตราสินคา คือ ตอบสนองความตองการไดมากกวาที่
คาดหวัง ซึ่งในทัศนคติของผูบริโภค ผูบริโภคมีการรับรูถึงสิ่งที่ตราสินคา ไดบริหารคุณคา
ตราสินคาทั้ง 4 องคประกอบไดแก
1. การรูจักชื่อตราสินคา (Brand Name Awareness) ผลการวิจัยพบวา ตราสินคาของ
ทุเรียนหลงลับแลเนนตราที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักมากที่สุด จะเห็นวาผูบริโภคที่เปนลูกคา
ประจําจัดอยูในขั้นระลึกไดในตราสินคา เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มีการรับรูที่ดีและมีความ
ผูกพันกับตราสินคา ในขณะกลุมผูบริโภคที่ไมใชลูกคาประจําแตเคยซื้อทุเรียนจัดอยูในขั้นจดจํา
ตราสินคาได หรือกลุมผูบริโภคที่เพิ่งเคยซือ้ ครั้งแรกจัดอยูในขั้นไมรูจักตราสินคาเลย เนื่องจาก
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การจําหนายเปนการขายในพื้นที่ของตนเอง หรือการขายแบบ Face to Face หรือจําหนายผาน
พอคาคนกลางที่นําไปจําหนายเฉพาะที่เทานั้น ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของ Aaker (1991)
ที่กลาววา การรูจักชื่อตราสินคาแบงออกเปน 4 ระดับไดแก ระดับที่ 1 หมายถึง ไมรูจัก
ตราสินคา (Unaware of Brand) เปนระดับที่ผูบริโภคไมรูจักตราสินคาเลย ระดับที่ 2 หมายถึง
จดจําตราสินคาได (Brand Recognition) เป นระดั บที่ผูบริโภคสามารถนึกชื่อตราสินคาได
เมื่อมีการใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสินคาระดับที่ 3 หมายถึง การระลึกไดในตราสินคา
(Brand Recall) ในระดับนี้ผูบริโภคสามารถระลึกชื่อตราสินคาไดและระดับของผลิตภัณฑได
โดยไมตองมีการชวยแนะนําจากผูถาม ระดับที่ 4 หมายถึง ระดับสูงสุดในใจ (Top of Mind)
ในระดับนี้ผูบริโภคสามารถระลึกถึงตราสินคานั้น ๆ ไดเปนลําดับแรกการทําใหตราสินคาเปนที่
รูจักตอผูบริโภคนั้น ตองอาศัยกระบวนการสื่อสารเพื่อใหความรูความเขาใจในตราสินคา เพราะ
จะเปนกระบวนการเรียนรูผานรูปแบบของการสื่อสาร เชนการเผยแพรขาวสาร การจัดกิจกรรม
พิเศษ ซึ่งจะสงผลตอคุณคาตราสินคา
2. ดานการรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีการรับรูใน
เรื่องของบริการของผูขาย และชื่อเสียงของทุเรียนที่เปนที่รูจักเนื่องจากเห็นถึงความแตกตางของ
ทุเรียนหลงลับแลที่แตกตางจากคูแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กลาววา
การรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพโดยรวมความเหนือกวาของสินคาหรือบริการโดยพิจารณา
จากวัตถุประสงคในการใชบริการหรือคุณสมบัติของสินคานั้น ๆ คุณภาพที่ถูกรับรูจะไมเปลี่ยน
ตามความพึงพอใจในคุณคาเสมอไป กลาวคือ การที่ผูบริโภคพอใจในคุณภาพที่ถูกรับรูของ
สินคาหรือบริการ ไมไดหมายความวาระดั บของคุณภาพที่ถูกรับรูตอสินคาหรือบริการนั้น
จะสูงตามไปดวย
3. ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมี
การรับรูถึงรสชาติทําใหรูสึกคุมคากับประโยชนที่ไดรับ อีกทั้งการรับรูเรื่องตราสินคา สามารถ
บงบอกถึงผูผลิตทุเรียนหลงลบแลได แตจากการศึกษา พบวา ผูบริโภคซื้อทุเรียนหลงลับแลที่มี
สติ๊กเกอรติดนอย ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของผูขาย มักใชวิธีการผูกริบบิ้นสีแดงที่คั่ว เพื่อเปน
สั ญลั กษณ ของทุ เรียนหลงลั บแล จึงทํ าใหการติดสติ๊กเกอรไมมีผลตอการตั ดสินใจซื้อของ
ผูบริ โภคมากนั ก แตการติ ดสติ๊กเกอรสามารถบงบอกถึงตั วตนของผู ขาย ซึ่ งสามารถชวย
ลดป ญหา กรณี ขายสิ นค าที่ ไม มี คุ ณภาพได ส งผลให ผู วิ จั ยต องสร างการรับรู และพั ฒนา
ตราสินคาเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคดานคุณภาพและแหล งซื้อของทุ เรียน และ
เพื่อการลดปญหาการรองเรียนตอผูขาย กรณีสินคาไมมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
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Aaker (1991) ที่กลาววาการเชื่อมโยงตราสินคา คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่ เชื่อมตอกับตราสินคา
โดยการเชื่อมโยงจะตองอยูบนพืน้ ฐานของประสบการณหรือการเปดรับการสื่อสารของผูบริโภค
การเชื่อมโยงตราสินคาจะแข็งแกรงยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่ไดดําเนินการพัฒนา
ตราสินคา โดยเพิ่มเติมขอมูล ไดแก ชื่อ-สกุล เจาของสวน ที่อยู เบอรโทรศัพท และวันที่บริโภค
เพื่อสื่อสารและกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแลของจังหวัดอุตรดิตถตอไป
4. ดานความภักดี (Brand Image) ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคจะยังคงรับประทาน
ทุเรียนหลงลับแลตอไปเรื่อย ๆ แมราคาจะแพง มากที่สุดจะเห็นไดวา ผูบริโภคเปนผูชื่นชอบ
ตราสินคาอยางแทจริง จากประสบการณที่เคยบริโภคและการรับรูถึงคุณภาพของทุเรียน ถึงแม
ทุเรียนจะมีราคาแพงก็ถาม อีกทั้งยังจะแนะนําใหคนอื่นไปซือ้ ทุเรียนหลงลับแล ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Aaker (1991) ที่กลาววา ความจงรักภักดีตอตราสินค าสามารถแบงออกเปน
5 ระดับ และระดับ 4 เปนระดับที่ผูบริโภครูสึกวาตราสินคาคือเพื่อนผูบริโภคจะมีความรูสึก
ผูกพันกับตราสินคา มีความชื่นชอบตราสินคาอยางแทจริง โดยผูบริโภคจะใหความสําคัญจาก
ภาพลักษณประสบการณที่เกี่ยวของกับตราสินคาหรือการรับรูตอคุณภาพสินคาในระดับสูง

ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอมูลที่ไดจากการทําวิจัยครั้งนี้ควรนําไปศึกษาเพิ่มเติมในประเด็ นการสื่อสาร
การตลาดคุณภาพทุเรียนผานปายโฆษณา ผานวิดีโอ ผานสติ๊กเกอรที่ติดคั่วทุเรียน เพื่อสราง
การรับรูและรับประกันความมั่นใจในสวนของผูขายและผูบริโภค
2. สมาชิกชมรมคนรักทุเรียนหลงลับแลและผูขายทุเรียนหลงลับแล ควรใหความสําคัญ
กับการติดสติ๊กเกอรท่ีมีตราสินคาและรายละเอียดเกี่ยวกับทุเรียนหลงลับแล ทั้งนี้เพื่อแสดงให
เห็นถึงการรับประกันคุณภาพของทุเรียนหลังการขาย ซึ่งหากผูบริโภคซื้อทุเรียนที่ไมมีคุ ณภาพ
สามารถนํามายืนยันเพื่อขอชดเชยหรือแลกเปลี่ยนทุเรียนหลงลับแลลูกใหมได
3. หนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนการใชตราสินคาที่มีหนวยงานภาครัฐรับรอง
และมีการใชอยางแพรหลาย เพื่อสรางการรับรูและความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคที่ซื้อทุ เรียน
หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
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