
การศึกษาการออกแบบอัตลักษณคลาดน้ําคลองลัดมะยม 

นิธิรัตน จีนจะโปะ / สหภพ กลีบลําเจียก 

สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม 

บทคัดยอ 

        ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปนศูนยกลางในการจัดจําหนายสินคาเพื่อหารายไดใหคนในชุมชนไดมี
แหลงจําหนายสินคาท่ีผลิตไมวาจะเปน ผัก ผลไม ขนมคาวหวาน ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปนสถานท่ีซื้อ
ขายแลกเปล่ียนสินคาทางการเกษตร มีลักษณะเปนตลาดน้ําผสมผสานกับตลาดบนบก ซึ่งจะมีรานคาท่ี
ขายสินคาอยูบนเรือและภายในอาคาร สินคาสวนใหญจะเปน อาหารคาวหวาน และสินคาทางการเกษตร 
เชน พืชผักผลไม ปลอดสารพิษจากชาวบานในชุมชนและพื้นท่ีใกลเคียง  ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมมีภาพลักษณท่ีมีความเปนลักษณะเฉพาะตัวที่มีความสําคัญ สามารถนําจุดเดนมาใชในการ 
ออกแบบอัตลักษณเพื่อแสดงถึงภาพลักษณตลาดน้ําคลองลัดมะยม จะสามารถเปนเครื่องมือทาง
การตลาดอยางหนึ่งท่ีสามารถนําไปใชเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวที่เขามาแวะชมตลาดน้ําคลองลัดมะยมได 
โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อศึกษาอัตลักษณตลาดน้ําคลองลัดมะยม 2.เพื่อหาแนวทางการ
นําอัตลักษณไปใชในการทําส่ือสงเสริมการขายตาง ๆ ของตลาดน้ําคลองลัดมะยม โดยการดําเนินงานวิจัย 
โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามมาเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยทําการสอบถามกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน 
ดวยการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง เปนกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจํานวนตามความตองการ โดยเนน
กลุมเปาหมายเปนหลักกลุมตัวอยางเปนพอคาแมคา ท่ีขายของอยูในตลาดน้ําคลองลัดมะยมเพ่ือหา
เครื่องมือทางการออกแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปใชในการออกแบบ โดยไดผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการ
ออกแบบคือ 1.การใชตัวอักษรรูปแบบตัวพิมพมีหัว  2.การใชสีโทนเย็น 3.การใชภาพประกอบแบบภาพ
ลายเสนดิจิตัล 4.การใชตราสัญลักษณแบบเอมเบลม (Emblem) 

 

ความสําคัญ : ออกแบบ, อัตลักษณ, อัตลักษณองคกร, ตลาดน้ํา, คลองลัดมะยม  
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Corporate identiy design for 

Klongladmayom floating market 

Mr.Nitirat Jeenjapoe / Mr. Sahapop Gleblumjeak 
Printing and Packaging design Faculty of Industrial Technology. SSRU 

 

ABSTRACT 

 Klongladmayom floating market is the one of market center for community, the 

product such as vegetables, fruits, desserts etc. Klongladmayom floating Market is a place for 

trading agricultural products from local people in communities and nearby areas. This floating 

Market has a some unique image that can be bring the strength of this to be used in Identity 

design for create the image of Klongladmayom floating market. Moreover, those can be use for 

a marketing tool design that can be used to attract tourists who come to visit Klongladmayom 

floating market. The purpose of this research is 1.To study Klongladmayom floating market  

identity. 2. To finding promotion media design by corporate identity guideline. The research tool 

is questionnaire for 50 people who are the target group. The research participants are the 

merchant in this floating market. The research results are design tool for design 1.Serif type 

2.Cold color tone 3.Digital illustration style 4.Emblem logo type 

 

Keywords :  Design, Identity, Corporate identity, Floating market, Klongladmayom 
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บทนํา 

       ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเริ่มเปดอยางเปน
ทางการในเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
ความรวมมือของชาวชุมชนริมคลองลัดมะยม ผูกอต้ัง
คือคุณชวน ชูจันทร ปจจุบันอายุ 60 ป เขามีเลือด
ความเปนเกษตรกรเต็มตัว เพราะเกิดและเติบโตมา
กับทองนา ดวยความมานะจึงทําใหเขาตองเรียนและ
ทํานาไปดวยในเวลาเดียวกัน จนกระท่ังจบการศึกษา
ด า น นิ ติ ศ า ส ต ร แ ล ะ รั ฐ ศ า ส ต ร จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอมาเมื่อประเทศมีความ
เจริญมากขึ้น สังคมเปล่ียน ประชากรเพิ่มขึ้นเปน
ทวีคูณ เกิดความแออัด  ความเจริญยึดพื้นท่ีหลาย
แหง ท่ีเคยทําเกษตรกรรมไปสรางเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมและท่ีอยูอาศัย ส่ิงท่ีตามมาคือปญหา
ปริมาณขยะและมลพิษ จนทําใหพื้นท่ีในเขตเมือง
หลวงหลายแหงเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอม  ดังนั้น
ผูวิ จัย เล็ง เห็นความสําคัญของการศึกษาความ
คาดหวังและความพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ผลต อ ตล าดน้ํ า ค ลอ ง ลัดมะ ยม  เ ข ตต ล่ิ ง ชั น 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปสูการออกแบบตรา
สัญญาลักษณ นําไปพัฒนาตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
ใหมีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น ทําใหผูประกอบการ
และ ชาว ชุม ชนคลอ ง ลัดมะ ยมมี ร า ย ไ ด จ า ก
นักทองเท่ียว รวมถึง ชาวสวน ชาวไร มีรายไดจาก
การจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร ไมท้ิงสวนไป
ทําอาชีพอื่น และ เปนการอนุรักษณความเปน
ชาวสวนแบบด้ังเดิม 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการออกแบบอัตลักษณตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม 

2. เพื่อหาแนวทางการนําอัตลักษณไปใชในการ
ทําส่ือสงเสริมการขายตางๆของตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม  

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากรในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือ พอคา
แมคา ท่ีขายของอยูในตลาดน้ําคลองลัดมะยม 

   1.2 กลุมตัวอยางในการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้คือ 
กลุมเปาหมายเปนพอคาแมคาท่ีขายของอยูใน 

        ตลาดน้ําคลอง ลัดมะยม จํานวน 50 คน ท้ัง
เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ป                                                 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

   2.1 แบบสอบถามจํานวน 50 ชุดโดยเก็บขอมูล
ท่ัวไปและขอมูลดานวรรณกรรมทางการออกแบบ
โดยสอบถามกลุมตัวอยางคือพอคาแมคาท่ีขายของ
อยูในตลาดน้ําคลองลัดมะยมจํานวน 50 คน ท้ังเพศ
ชาย/หญิง อายุ 25-35 ป     

3. ประเภทขอมูล 
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   3.1 ขอมูลภาค ปฐมภูมิจากการตอบสนอง
แบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินการสังเกตพฤติกรรม
และสัมภาษณโดยตรงกับกลุมตัวอยาง 

   3.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ทฤษฎีการออกแบบท่ีเกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดศึกษา
จากวรรณกรรมการออกแบบตาง ๆ มาเปนแนวทาง
ในการทําตัวอยางงานออกแบบเพ่ือนําไปทํา
แบบสอบถาม 

4. การวิเคราะหขอมูล 

   4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน 

   4.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังในการ
ออกแบบอัตลักษณตลาดน้ําคลองลัดมะยม และ
ระดับความเห็นในการออกแบบวิเคราะหขอมูล
ประเมินโดยใชคาเฉล่ีย 

5. สถิติท่ีใชในงานวิจัย 

   5.1 คารอยละ 

   5.2 คาเฉล่ียเลขคณิต 

 

 

 

ผลของการวิจัย 

1. ไดรูปแบบประเภทของตราสัญลักษณท่ีเหมาะสม
กับการนํามาทําเปนอัตลักษณองคกร 

2. ไดรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยในการนํามาใชใน
การออกแบบอัตลักษณองคกร 

3. ไดรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษในการนํามาใชใน
การออกแบบอัตลักษณองคกร 

4 .  ได รู ปแบบการ ใช สี ในการนํ ามาใช ในการ
ออกแบบอัตลักษณองคกร 

5. ไดรูปแบบการใชภาพประกอบในการนํามาใชใน
การออกแบบอัตลักษณองคกร 

 

สรุปและอภิปรายผล 

   จากการศึกษาการออกแบบอัตลักษณตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม สรุปผลและอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. การออกแบบอัตลักษณตลาดน้ําคลองลัด
มะยม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
ตองการใหการออกแบบอัตลักษณตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม โดยใช โครงสีโทนเย็น 

2. การออกแบบอัตลักษณตลาดน้ําคลองลัด
มะยม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
ตองการใหการออกแบบอัตลักษณตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม โดยใชตัวอักษรตัวพิมพแบบ
มีหัว 
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3. การออกแบบอัตลักษณตลาดน้ําคลองลัด
มะยม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
ตองการใหการออกแบบอัตลักษณตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม โดยใชภาพประกอบเปน 
ภาพลายเสนและภาพดิจิทัล 

4. การออกแบบอัตลักษณตลาดน้ําคลองลัด
มะยม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
ตองการใหการออกแบบอัตลักษณตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม โดยใช ประเภทของตรา
สัญญาลักษณคือ Emblem 

การแสดงถึงผลลัพธจากการออกแบบอัต
ลักษณเพื่อแสดงถึงภาพลักษณตลาดน้ําคลองลัด
มะยม 

ภาพท่ี 1 งานออกแบบนามบัตร 

 
 

ภาพท่ี 2 งานออกแบบบัตรพนักงาน 
 

 

         ภาพท่ี 3 งานออกแบบบัตรจอดรถ 

 

         ภาพท่ี 4 งานออกแบบแผนพับ 
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         ภาพท่ี 5 งานออกแบบถุงผา 

 

 

         ภาพท่ี 6 งานออกแบบถุงกระดาษ 

 

 

         ภาพท่ี 7 งานออกแบบขวดน้ํา 

 
 

ภาพท่ี 8 งานออกแบบแกวน้ํา 

 

ภาพท่ี 8 งานออกแบบจานสําหรับรานคา 
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ภาพท่ี 9 งานออกแบบผากันเปอน 

 

 
ภาพท่ี 10 งานออกแบบธงญี่ปุน 

 
 

ขอเสนอแนะ 
1. การวางองคประกอบควรมีการจัดวาง

ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. รายละเอียดของภาพควรมีการจัดวาง
อยางลงตัว ตัวอักษรไมเล็กและไมใหญ
จนเกินไป 
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การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 369 -


