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บทคดัยอ 

การออกแบบอัตลักษณองคกรเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ A-Pi Coconut อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับแบรนด โดยจะเลาถึงเรื่องราววา A-Pi Coconut เปน
ผลิตภัณฑมะพราว ที่มีความหลากหลาย ที่ผลิตจากมะพราวแทรอยเปอรเซ็นต โดยปราศจากสารเคมี ทาง
แบรนด Api Coconut เปนหนึ่งในผูประกอบการของเครือขายสินคาเพื่อสุขภาพ  สวนมะพราวในปจจุบัน
อยูในที่ทางดั้งเดิมของครอบครัว และเติบโตภายใตแนวทางของเกษตรอินทรีย ทางแบรนดจึงนําเอา
วัตถุดิบหรือทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินมาแปรรูปใหสอดคลองกับธรรมชาติของทองถ่ินของตนเองใหเกิด
ความเหมาะสมนําไปสูทิศทางการพัฒนาที่ดี ข้ึนเพื่อกระตุนยอดขายผลิตภัณฑจากมะพราวใหมีราคาที่
สูงข้ึนเพื่อเปนทางออกสําหรับปญหาราคามะพราวตกตํ่า เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย
และผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ และวิเคราะหขอมูลไดโดยใชสถิติพื้นฐานคารอยละ(%) วัตถุประสงค
ของการวิจัย คือ เพื่อออกแบบอัตลักษณองคกรใหมีความเปนเอกลักษณ ดูทันสมัยและนาจดจํามากยิ่งข้ึน
และเพื่อสงเสริมความเปนภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคาของแบรนด A-pi coconut 

ผลิตภัณฑจากมะพราว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ และ ดําเนินการวิจัยดวยการสอบถามจากกลุมวัย
ทํางาน และสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

ผลการวิจัย พบวา 1) แบรนด A-Pi Coconut เปนที่รูจักมากยิ่งข้ึนในกลุมคนวัยทํางาน 2) 
สงเสริมภาพลกัษณที่ดีใหกบัแบรนด A-Pi Coconut ใหเปนที่นาจดจํามากยิ่งข้ึน 3) สงเสริมใหกลุมคนวัย
ทํางานในปจจบุันหันกลับมาสนใจและใหความสําคัญกับผลติภัณฑของไทยและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 

 

คาํสาํคญั : การออกแบบอัตลักณองคกร, มะพราว, วัยทํางาน 
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                                              Abstract 

          Corporate identity design to add value to A-Pi coconut products. Thap Sakae 

District, Prachuap Khiri Khan. Province aims to add value to the brand by telling the story 

that A-Pi Coconut is a variety of coconut products made from 100 percent pure coconut 

without Chemical brand A-Pi Coconut is one of the network operators of health 

products. The current coconut plantations that are in the traditional form of the family 

and developed under the guidelines of organic agriculture are used as raw materials or 

resources that are local to be processed in accordance with the nature of their local 

Improved development to stimulate sales of coconut products to a higher price to be a 

solution for the low prices of coconut. Collect data with questionnaires from target 

groups and design experts. And analyze data using basic statistics, percentage (%). The 

purpose of the research is to design the corporate identity of A-Pi Coconut to be more 

well-known. Conduct research with inquiries from teenage students. And interviewing 

design experts 

          The results of the research indicate that: 1) The A-Pi Coconut brand is known for 

being more popular among working people. 2) Promote a good image for the A-Pi 

Coconut brand. is more memorable. 3) Encourage working people today to pay attention 

and focus on Thai products and natural products. 

 

Keywords : Corporate identity design,  Coconut,  Working people 
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บบทนาํ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดหนึ่งที่มี

ความหลากหลาย ทั้งดานความอุดมสมบูรณ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติดานเศรษฐกิจ การปกครอง วิถี
ชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินที่มีกลุมที่ ยังคง
ดํารงวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มีการทําการเกษตร
ซึ่งเปนอาชีพหลักของชาวบานในการประกอบ 

อาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ 

มะพราวเปนพืชเศรษฐกิจหลักของชาว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเฉพาะพ้ืนที่ตําบลทับ
สะแก อําเภอทับสะแกซึ่งเปนมะพราวผลใหญใช
เพื่อบริโภคผลสดและอุตสาหกรรม แตเนื่องจาก
เกิดปญหาที่เขา มาคุกคามน้ันก็คือ ปญหาภัยแลง
และถูกศัตรูพืชเขามาทําลายเกือบแสนไร ประกอบ
กับฝนฟา ไมตกตองตามฤดูกาล ทําใหเกิดภัยแลง
เขามากระทบอยางหนัก จนกอใหเกิดปญหา ตอมา 
เกิดปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าหน่ึงในสาเหตุ คือ 
การปลอยใหนําเขามะพราวจากประเทศเพื่อนบาน 
ปญหาดังกลาวสะทอนถึงการจัดการ Demand 

และ Supply ของมะพราวในและมะพราวนอก
อยางชัดเจน (อังคณา สุวรรณกูฏ ,2555) ดาน
คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช  เรงชวย
เกษตรกร  เ ห็นชอบเปดตลาดมะพร าวและ
ผลิตภัณฑ ภายใตกรอบ WTO และ AFTA คราว
ละ 3 ป ตามขอผูกพัน วางมาตรการเขม คุมการ
นําเขาชวงที่ผลผลิตมะพราวไทยออกสูตลาดมาก 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,ออนไลน, 2561)  

โดยปจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริม
การนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางงานสราง
อาชีพเพื่อเปนผลผลิตหรือผลิตภัณฑเกิดรายได
ใหกับชุมชนและพยายามทําใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดในการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑหรือ
ผลผลิตใหมีมูลคาเพิ่มเพื่อเปนการเพ่ิมรายไดใน
ชุมชนของตนเอง อาทิ “โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ”เปนตน ที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืนและยังเปนหนทางการกระจายสินคาไดเปน
อยางดีอีกทางหนึ่งอีกทั้งเปนการนําเอาวัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินมาแปรรูป ศึกษาทดลอง
พัฒนารูปแบบหรือ ออกแบบ สรางเอกลักษณ
พิเศษให สอดคลองกับธรรมชาติของทองถ่ินของ
ตนเองใหเกิดความเหมาะสมนําไปสูทิศทางการ
พัฒนาที่ดีข้ึน (ศูนยวิจัยสารสนเทศเพื่อประเทศ
ไทย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2550)  

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยศึกษาเห็นวาควรจะมีการ
พัฒนามูลคาสินคาที่มีอยูในทองถ่ิน เสริมสรางองค
ความรูพัฒนาภูมิปญญาใหกับคนทองถ่ิน ดวยการ
ออกแบบผลิ ต ภัณฑ โ ดยผ า น ง าน วิ จั ย ก า ร
ออกแบบอัตลักษณองคกรเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑ A-pi coconut อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธเพื่อใหองคกรสามารถไดรับการ
ชวยเหลือและตอยอดดวยการใชทรัพยากรและภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการพัฒนาสินคาผสมผสานกับ
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
ตอไปรวมถึงการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑเพื่อ
กระตุนยอดขายผลิตภัณฑจากมะพราวใหมีราคาที่
สูงข้ึนเพื่อเปนทางออกสําหรับปญหาราคามะพราว
ตกต่ํา และเปนตัวอยางของการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อสรางมูลคาของผลิตภัณฑมะพราวของชุมชน
อื่นตอไป  
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ววัตถปุระสงคของการวจิยั 

1.เพ่ือออกแบบอัตลักษณองคกรใหมีความ
เปนเอกลักษณ ดูทันสมัยและนาจดจํามากยิ่งขึ้น 

2.เพ่ือสงเสริมความเปนภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของแบรนด A-pi 

coconut ผลิตภัณฑจากมะพราว อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ 

ระเบยีบวธิวีจิยั 

        1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตารา 
สื่อเว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมทั้งงานวิจัยที่
เก่ียวของกับการออกแบบอัตลกัษณองคกรเพ่ือเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑ A-Pi Coconut อําเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
         2. ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมายและแบบ
สัมภาษณที่จะใชกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ  

         3. เ ก็ บ ข อมู ล ปฐม ภูมิ ด วยการ ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมคนวัย
ทํางาน ชาย-หญิง ที่ ช่ืนชอบบริโภคและใช
ผลิตภัณฑมะพราว จํานวน 50 คน  

         4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน  

         5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ
คาเฉลี่ย (MEAN) ขอมูลดังกลาวจะถูกใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมาย  

           6. การออกแบบอัตลักษณองคกรเพ่ือเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑ A-Pi Coconut อําเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ผลการวจิยั 
 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ท่ี ไ ด จ า ก
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่
ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) ดานพฤติกรรม 2) 

ดานความตองการ รวมท้ัง ขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 

คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 ผูบริโภคเลือกซื้อมะพราวโดยพิจารณา
จากเลือกบริโภคสินคา A-Pi Coconut ประเภท
ไหนมากที่สุดคือ มะพราวกะทิผลสดเปนหลัก
รองลงมาเปนกะทิสําเร็จรูป (ดังตารางที่ 1)  
เหตุผลที่ผูบริ โภคเลือกซื้อมะพราวคือบริโภค
โดยตรง รองลงมาคือใชประกอบอาหาร (ดังตาราง
ที่ 2) ชองทางที่ผูบริโภคสะดวกซื้อ คือรานสะดวก
ซื้อ รองลงมาคือ ซุปเปอรมาเก็ต (ดังตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาในการ
เลือกบริโภคสินคา A-Pi Coconut ประเภทไหน
มากที่สุด 
ขอพจิารณาในการ
เเลอืกลกัษณะตาง ๆๆ  

จาํนนวน 

((คน) 
รอยยละ  
(%) 

อนัดบั 

  

น้ํามันมะพราว   9 18 3 

มะพราวกะทิผลสด  20 40 1 

กะทิสําเรจ็รปู  16 32 2 

มะพราวค่ัวอบแหง    3   6 4 

มะพราวขูดอบแหง    2   4 5 

รวม 50 100  

 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหขอพจิารณาเหตุผล
วิธีการเลือกซื้อมะพราว 
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ขขอพจิารณาในการ
เเลอืกลกัษณะตาง  ๆๆ   

จจาํนนวน  

((คคน)) 
รรอยยลละ  
((%) 

ออนัดบั 

  

ใชประกอบอาหาร  17 34 2 

ดูแล บํารุงสุขภาพ
ภายนอก  

12 24 3 

บริโภคโดยตรง  21 42 1 

รวม 50 100  

  

ตารางที ่3 ผลการวิเคราะหขอพจิารณาชองทางท่ี
ผูบริโภคสะดวกซือ้มากทีสุ่ด 

ขอพจิารณาในการ
เเลอืกลกัษณะตาง ๆๆ  

จาํนนวน 

((คน) 
รอยยละ  
(%) 

อนัดบั 

  

รานคาสะดวกซือ้  17  34 1 

งานแสดงสินคา 
OTOP  

13  26 3 

สั่งสินคาทาง
ออนไลน  

 4    8 4 

ซุปเปอรมารเก็ต  16   32 2 

รวม 50 100  

 

 

     สวนที ่2 คุณสมบัติที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาที่เปนผลิตภัณฑมะพราว จากภาพประกอบ 
รองลงมา คือ ดีไซน(ดังตารางที่ 4) เลือกโทนสีเปน
โทนเย็นเปนหลัก รองลงมา คือ โทนสดใส (ดัง
ตารางที่ 5) รูปแบบสื่อประชาสัมพันธเว็บไซตเปน
หลัก รองลงมา คือ ปายโฆษณา (ดังตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบคุณสมบัติที่
ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่เปนผลิตภัณฑ
มะพราว 

ขอพจิารณาในการ
เเลอืกลกัษณะตาง ๆๆ  

จาํนวน  

(คคน) 
รอยละ  
(%) 

อนัดบั 

  

เน้ือหา  5  10 3 

ภาพประกอบ  27  54 1 

ดีไซน  16  32 2 

ส ี   2    4 4 

รวม 50 100  

 

ตารางที ่5 ผลการวิเคราะหรปูแบบโทนส ี

ขอพจิารณาในการ
เเลอืกลกัษณะตาง ๆๆ  

จาํนวน  

(คคน) 
รอยละ  
(%) 

อนัดบั 

  

โทนเย็น 31 62 1 

โทนรอน    2   4 4 

โทนสดใส  11 22 2 

โทนอุน   6 12 3 

รวม 50 100  

 

ตารางที ่6 ผลการวิเคราะหรปูแบบสื่อกประชา
สัมพันธ 
ขอพจิารณาในการ
เเลอืกลกัษณะตาง ๆๆ  

จาํนนวน 

((คน) 
รอยยละ  
(%) 

อนัดบั 

  

โปสเตอร 8   16 3 

แผนพับ   3  6 5 

ใบปลิว   3  6 5 

ปายโฆษณา 11 22 2 

เว็บไซต 
นามบัตร                 

18 

  7 

36 

14 

1 

4 

รวม 50 100  
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สสวนที่ 3 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ สรุปไดวา
ในงานออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑ A-pi coconut อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ ควรมี Concept คือ “กะทิหอม 
ทองเนื้อเกา” โดยใหนําเสนอมาในรูปแบบความ 
เปนจุดเดนเพราะเปนมะพราวที่นิยมนํามาบริโภค
กันมาก เพราะวามีขนาดของผลใหญใหเน้ือที่เยอะ
กวามะพราวทั่วไป ใหรสชาติหวานหอม ถือวาเปน
สมบัติสุดหวงแหนของอําเภอทับสะแก คําวาทอง
เนื้อเกา มาจากการเปรียบเทียบมะพราวเปนสิ่งมี
คา เหมือนดั่งทองเน้ือเกาเลยก็วาได ใชรูปแบบสื่อ
ให เข ากับยุคสมัยในปจจุบันตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ที่เปนวัยทํางาน โดย
นําเสนอเลือกโทนสทีี่เลือกใชคือNATURAL CLEAR  
PRETTY เปนโทนสีเย็น ที่สดใสสบายตา สื่อถึง
ความเปนธรรมชาติของตัวผลิตภัณฑทําใหดูนามอง 
นาซื้อ เนนการใชรูปประกอบแบบรีทัชเพราะ
สามารถดึงดู ดความรู สึ ก ได ชัด เ จน  แล วนํ า
ผสมผสานกับลายเสนเพ่ือใหดูทันสมัยเพ่ือดึงดูด
ความนาสนใจเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาใหกับแบรนด A-

Pi Coconut นําเสนองานท้ังหมดใหครอบคลุมการ
ใชงานใหเกิดประโยชนที่สุด 

 

สรปุและอภปิรายผล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม
กลุมเปาหมาย และสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อให
ไดผลการวิเคราะหเพ่ืองานออกแบบ โดยมีขอมูล
ลักษณะของกลุมเปาหมาย แนวความคิดงาน 

กลุมเปาหมายชวงอายุ 31-40 ป เพศชายและหญิง
ที่ เปน วัยทํ างาน  มีรายไดตอ เดือน  10,001 – 
15,000 บาท โดยเจาะกลุมแมบาน พอบาน ยุค
ใหมที่ใสใจสุขภาพ ช่ืนชอบในการบริโภคมะพราว
กะทิ โดยมีแนวคิดของงาน คือ “กะทิหอม ทอง
เน้ือเกา” คือ เนื่องจากอําเภอทับสะแก มีมะพราว 
เปนจุดเดนเพราะเปนมะพราวที่นิยมนํามาบริโภค
กันมาก เพราะวามีขนาดของผลใหญใหเนื้อที่เยอะ
กวามะพราวทั่วไป ใหรสชาติหวานหอม ถือวาเปน
สมบัติสุดหวงแหนของอําเภอทับสะแก คําวาทอง
เน้ือเกา มาจากการเปรียบเทียบมะพราวเปนสิ่งมี
คา เหมือนด่ังทองเน้ือเกาเลยก็วาได เปนจุดเดนใช 
Mood and tone เปนโทนสีเย็น ที่สดใสสบายตา 
สื่อถึงความเปนธรรมชาติของตัวผลิตภัณฑ เพื่อสื่อ
วามะพราวกะทิ มาจากธรรมชาติจริงๆ     
 

     ข้ันตอนทางการออกแบบอัตลักษณองคกรเพื่อ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ A-Pi Coconut อําเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
       1. ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑจากมะพราวกะทิ 
แบรนด A-Pi Coconutไดแก ที่มาขององคกร และ
ผลิตภัณฑจากมะพราวกะทิ 
       2. ทําแบบรางสื่ อประชาสัมพันธ ให 
สอดคลองตามแนวความคิด  

       3. ออกแบบภาพประกอบ เพื่อกําหนดสีและ 
รูปแบบของงาน  

       4. ออกแบบรางตราสัญลักษณ  ลวดลาย
บรรจุภัณฑ เว็บไซตและโปสเตอร 
      5. ทําแบบจําลองของอัตลักษณองคกร เพื่อ 

ทดสอบการใชงาน ตรวจแกจุดบกพรอง และ 
ทิศทางของอัตลั กษณองคก ร ให เป นไปตาม 

แนวความคิด (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 6)  
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ภาพที ่1 แบบรางมือ 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แบบรางคอมพิวเตอรตราสัญลักษณ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แบบรางคอมพิวเตอรบรรจุภัณฑน้ํามัน
มะพราว 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่4 แบบรางคอมพิวเตอรบรรจุภัณฑมะพราว
กะท ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แบบรางคอมพิวเตอรบรรจุภัณฑกะทิ
สําเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 แบบรางคอมพิวเตอรบรรจุภัณฑมะพราว
ค่ัวอบแหง 
 

 
 

 

 

 

ภาพที ่7 แบบรางคอมพิวเตอรบรรจุภัณฑมะพราว
ขูดอบแหง 
 

 

 

 

 

ภาพที ่8 แบบรางคอมพิวเตอรภาพโปสเตอร 
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ภาพที ่9 แบบรางคอมพิวเตอรนามบัตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 แบบรางคอมพิวเตอรหนาเว็บไซต   
 

วจิารณผลการวจิยั 

        ทางการออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรเพ่ือ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ A-pi coconut อ.ทับ
สะแก จ.ประจวบคีรีขันธ ใชหลักการออกแบบอัต
ลักษณองคกรสํ าหรับ วัยทํางาน  โดยเนน
องคประกอบที่นาสนใจ ไดแก ภาพประกอบแบบ
รีทัชเพราะสามารถดึงดูดความรูสึกไดชัดเจน แลว
นําผสมผสานกับลายเสนเพื่อใหดูทันสมัยเพื่อดึงดูด
ความนาสนใจเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาใหกับแบรนด A-

Pi Coconut นําเสนองานท้ังหมดใหครอบคลุมการ
ใชงานใหเกิดประโยชนที่สุด โดยใชโทนสีเปนโทน

เย็น ที่สดใสสบายตา สื่อถึงความเปนธรรมชาติของ
ตัวผลิตภัณฑ เพื่อสื่อวามะพราวกะทิ มาจาก
ธรรมชาติโดยเลาเรื่องราวถึงมะพราวกะทิที่ให
รสชาติหวานหอม ถือวาเปนสมบัติสุดหวงแหนของ
อําเภอทับสะแก ผสมผสานกับทฤษฎีพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมายของวัยทํางาน สอดคลองกับ
แนวความคิดที่วา  “กะทิหอม ทองเนื้อเกา” 
ออกแบบใหเกิดการสรางภาพจินตนาการ โดยบอก
เลาเรื่องราวถึงจุดเดนของมะพราวกะทิมาใชในการ
ออกแบบ ผลการทดสอบการใชสื่อกับวัยทํางาน
แสดงใหเห็นวามีอัตลักษณที่มีรูปแบบนาสนใจ เปน
ที่นาจดจํา ทําใหสื่อมีปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย 

เพื่อใหกลุมเปาหมายสนใจกับผลิตภัณฑของไทย 

ซึ่งตอบโจทยและยังเปนการเชิญชวนใหผูบริโภคใน
ปจจุ บั นหันมาสนใจและให ความสํา คัญกับ
ผลิตภัณฑของคนไทยและผลิตภัณฑที่มาจาก
ธรรมชาติ 

 

สรปุผลการวจิยั 

         การออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑ A-pi coconut อ.ทับสะแก 
จ .ประจวบ คีรี ขันธ  จั ด ทํ า ให สอดคล อ งกั บ
กลุมเปาหมาย โทนสีและภาพประกอบที่เลือกใช
คือโทนสีที่ใหความรูสึกธรรมชาติ เพื่อใหผูเลือกซื้อ
สินคาไดรับรูถึงการผลิตแบบเปนธรรมชาติ โดยจะ
เลาเรื่องราวผานลวดลายบนบรรจุภัณฑ  การ
ออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑ A-pi coconut อ.ทับสะแก  จ .
ประจวบคีรีขันธ เปนการสงเสริมผลิตภัณฑของคน
ไทย ชวยเผยแพรใหผลิตภัณฑจาก A-Pi Coconut 
เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น และ ชวยสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกร 
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กกติตกิรรมประกาศ 

        งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ดวงรัตน ดานไทยนํา ที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ 

แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดย
ตลอด  จนงาน วิจั ย เ ล มนี้ เ ส ร็ จ สมบู รณ 
ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแมและผูปกครอง 
ที่ใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆชวยเหลือทุก ๆ ดาน 

และคอยใหกําลังใจเสมอมาขอขอบพระคุณ แบ
รนด A-Pi Coconut ที่ใหขอมูลเพื่อศึกษาในการ
ทําวิจัยเปนอยางดีสุดทายขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให
คําแนะนํา สําหรับแนวความคิดที่ดี และเปน
กําลังใจใหตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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