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บทคัดยอ 

           การออกแบบอัตลักษณองคกรเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑจากผึ้ง บริษัท ฟารมผ้ึงเทพภักดี จํากัด มี
จุดประสงคเพ่ือสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับแบรนด โดยจะเลาถึงเร่ืองราววา บริษัท ฟารมผึ้งเทพภักดี 
จํากัด มีผลิตภัณฑจากผ้ึงท่ีหลากหลาย เชน น้ําผึ้งเดือนหา น้ําผึ้งดอกลําไย น้ํา ผ้ึงดอกไมปา น้ําผึ้งดอกงา 
และน้ําผึ้งดอกลิ้นจี่ ไมเพียงแตมีน้ําผึ้งอยางเดียว บริษัท ฟารมผึ้งเทพภักดี จํากัด ยังมีผลิตภัณฑจากผึ้ง
เพ่ือความงามอีกดวย โดยจะมีน้ําผึ้งเดือนหาเปนจุดเดนของแบรนด จะเลาถึงภูมิปญญาในการผลิตของ
น้ําผึ้ง เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมเปาหมายและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และวิเคราะห
ขอมูลไดโดยใชสถิติพ้ืนฐานคารอยละ(%) วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพ่ือออกแบบอัตลักษณองคกร 
บริษัท ฟารมผึ้งเทพดี จํากัด ใหทันสมัยและเปนที่รูจักมากย่ิงขึ้น ออกแบบลวดลายกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ใหมีความเปนเอกลักษณ และสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับแบรนด ดําเนินการวิจัยดวยการสอบถามจาก
กลุมนักศึกษาวัยรุน และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

ผลการวิจัย พบวา 1) กลุมเปาหมายตองการความแปลกใหม ความนาสนใจบนบรรจุภัณฑและ
ขอมูลบนบรรจุภัณฑที่ครบถวน สรางอัตลักษณองคกรใหมีความตางไมเหมือนใคร เราจึงจะออกแบบให
สื่ออัตลักษณองคกรดูทันสมัยเหมาะสําหรับคนรุนใหม  2) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบตองการให
นําเสนอโดยใชแนวคิดวา “ภูมิปญญาเดือนหา” โดยเลาเรื่องราวของการผลิตนํ้าผึ้งเดือนหาที่เปนจุดเดน
ของแบรนด นําเสนอโทนสีออกมาใหเปนโทนรอนเหมาะสําหรับฤดูรอน เนื่องจากน้ําผึ้งเดือนหาผลิตในฤดู
รอนจึงอยากใหนําเสนอในรูปแบบที่มีเอกลักษณ เพ่ือสรางความนาสนใจและภาพจําใหแกผูบริโภค 
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Abstract 

 

          Corporate identity design to promote bee products, Thepphakdee Beekeeping 

Farm Company Limited aims to promote a good image for the brand. By telling the story 

that Thepphakdee Beekeeping Farm Company Limited has products from a variety of 

bees such as five months honey, Longan flower honey, Wild flower honey, Sunflower 

honey And lychee flower honey.Not only honey. Thepphakdee Beekeeping Farm 

Company Limited also has bee products for beauty as well. With five months honey as 

the highlight of the brand. Will share the wisdom in the production of honey 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 Thepphakdee Beekeeping Farm Company Limited 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 target group needs novelty. 

Interest on packaging and complete packaging information Create a corporate identity 

that is unique. We will therefore design the corporate identity media to be modern and 

suitable for the new generation. 2) Design experts want to make presentations using the 

concept that "Wisdom of the Fifth Month" by telling the story of the five month honey 

production that is the hallmark of the brand. Presenting the color scheme to be a hot 

tone suitable for summer Since the fifth month of honey is produced in the summer, it 

is recommended that it be presented in a unique style. To create interest and images for 

consumers 
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บทนํา 
 ในป จ จุ บั น  ผลิ ตภัณฑ จ ากผึ้ ง  นั้ น มี
หลากหลาย โดยฟารมผึ้งเทพภักดีไดเร่ิมต้ังกิจการ
มาเมื่อป พ.ศ.2542(ค.ศ.1999) จากการเล้ียงผึ้ง
เพียง 2 ลังและไดพัฒนาขยายเครือขายการเลี้ยงผึ้ง
อยางถาวรและม่ันคง มาถึงปจจุบันไดมีการรวมตัว
ผูเล้ียงผ้ึงคุณภาพในกลุมไดมากกวา 3,000 ลัง มี
ความสามารถผลิตน้ําผ้ึงชนิดตาง ๆ ไดตลอดทั้งป 
โดยเฉล่ียปละกวา 200 เมตตริกตัน ซึ่งฟารมผึ้ง
เทพภักดีนั้น ไดเริ่มตนจากการผลิตน้ําผึ้งแท 100% 
เพียงอยางเดียว และตอมาไดขยายการผลิตและ
เพ่ิมผลิตภัณฑจนสามารถผลิตผลิตภัณฑจากผึ้งได
อยางครบถวนทุกชนิด ไดแก น้ําผ้ึงรวง ไขผึ้ง เกสร
ผึ้ง นมผึ้ง และพรอพอริส จนไดใบรับรองมาตรฐาน
เป นสิ น ค า  OTOP หนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ  นอกจากน้ี ฟารมผึ้งเทพภักดี ยังไดวิจัย
และ พัฒนาขยายการผ ลิตครอบคลุ ม ไป ถึ ง
เครื่องสําอางเพ่ือการบํารุงและรักษาผิวอยางครบ
วงจร ฟารมผึ้งเทพภักดี ไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผึ้ งที่มีคุณภาพมากและ
หลากหลายที่สุดในประเทศไทย 

       ผลิตภัณฑจากผ้ึงเพ่ือความงามฟารมผึ้งเทพ
ภักดี เปนผูนําและริเริ่มผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ธรรมชาติเพ่ือความงามจากผ้ึงและสมุนไพร ปลีก
และส งทั้ ง ในประ เทศและต า งประ เทศ  ใน
แนวความคิด Home Spa ภายใตตราเทพภักดี
และ Beauty Bee 

         จากขอมูลเบื้องตนที่กลาวมาทําใหผูวิจัย
เล็งเห็นถึงปญหาวาในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญ
มักจะใชผลิตภัณฑจากแบรนดที่มีชื่อเสียง ไมให

ความสําคัญกับผลิตภัณฑของไทยดวยอัตลักษณ
องคกรยังขาดความทันสมัย ขาดความนาเชื่อถือ ไม
เปนที่ดึงดูดของผูบริโภคเหมือนแบรนดที่มีชื่อเสียง 
ผูวิจัยจึงไดมีความตองการพัฒนาอัตลักษณองคกร
ใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1.เพ่ือออกแบบอัตลักษณใหมีความทันสมัย
และนาจดจํามากยิ่งขึ้น 

        2.เพ่ือออกแบบลวดลายกราฟกบนบรรจุ
ภัณฑใหมีความเปนเอกลักษณ 
        3.เพ่ือสงเสริมความเปนภาพลักษณที่ดีใหกับ
ผลิตภัณฑจากผึ้ง ฟารมผึ้งเทพภักดี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

        1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตารา 
สื่อเว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการออกแบบอัตลักษณองคกรเพ่ือ
สงเสริมผลิตภัณฑจากผึ้ง บริษัท ฟารมผึ้งเทพภักดี 
จํากัด 

         2. ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมายและแบบ
สัมภาษณที่จะใชกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ  

         3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา 
ชาย-หญิง ที่ชื่นชอบการทานนํ้าผึ้งและใช
ผลิตภัณฑจากผึ้งเพ่ือความงาม จํานวน 50 คน  

         4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน  

         5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 

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

           6. การออกแบบอัตลักษณองคกรเพ่ือ
สงเสริมผลิตภัณฑจากผึ้ง บริษัท ฟารมผึ้งเทพภักดี 
จํากัด 

 
ผลการวิจัย 

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

ดานความตองการ รวมทั้ง ขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 

คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
         สวนที่ 1 นักศึกษาเลือกซื้อน้ําผึ้งโดย
พิจารณาจากเลือกซื้อน้ําผึ้งชนิดใดมากที่สุด คือ 
น้ําผึ้งเดือนหาเปนหลัก รองลงมาเปนน้ําผึ้งดอก
ลําไย(ดังตารางที่ 1)  มีวิธีการเลือกซื้อมักดูจาก
อะไรมากที่สุด คือ มีบรรจุภัณฑที่สวย เปนหลัก 
รองลงมาเปนบรรจุภัณฑมีขอมูลครบถวน(ดังตาราง
ที ่2) คุณคิดวาน้ําผึ้งประโยชนอยางไรมากที่สุด คือ 
ชวยบํารุงเสียงใหใส ลดอาการเจ็บคอ แกไอ เปน
หลัก รองลงมาเปนชวยบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง 
(ดังตารางที ่3) 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาในการ
เลือกซื้อนํ้าผึ้งชนิดใดมากท่ีสุด 

ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตาง ๆ  

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

 

น้ําผึ้งเดือนหา 31 62 1 

น้ําผึ้งดอกลําไย 14 28 2 

น้ําผึ้งดอกล้ินจื่ 1 2 4 

น้ําผึ้งดอกงา - - - 

น้ําผึ้งดอกไมปา 4 8 3 

รวม 50 100  

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาวิธีการ
เลือกซื้อมักดูจากอะไรมากท่ีสุด 

ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตาง ๆ  

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

 

มีบรรจุภัณฑที่สวย 23 62 1 

มีโปรโมชั่นลดราคา ของ
แถม 

5 10 4 

บรรจุภัณฑมีขอมูล
ครบถวน 

10 20 2 

ซื้อเพราะจําเปนตองใช 8 - 3 

ซื้องาย สะดวก 4 8 5 

รวม 50 100  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาคิดวาน้ําผึ้ง
ประโยชนอยางไรมากที่สุด 

ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตาง ๆ  

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

 

ชวยเพิ่มพลังงานใหแก
รางกาย 

5 10 3 

ชวยบํารุงเสียงใหใส ลด
อาการเจ็บคอ แกไอ 

22 44 1 

ชวยตอตานอนุมูลอิสระ 3 6 4 

ชวยบํารุงผิวพรรณให
เปลงปลั่ง 

18 36 2 

บํารุงเสนผมใหนุมสลวย 2 4 5 

รวม 50 100  
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          สวนที่ 2 นักศึกษาเลือกลักษณะและ
รู ป แ บ บ ข อ ง อั ต ลั ก ษ ณ อ ง ค ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ภาพประกอบเปนแบบลายเสนเปนหลัก รองลงมา 
คือ ภาพตัวอักษร (ดังตารางที่ 4) เลือกโทนสีเปน
โทนอุนเปนหลัก รองลงมา คือ โทนเย็น (ดังตาราง
ที่ 5) รูปแบบส่ือประชาสัมพันธเว็บไซตเปนหลัก 
รองลงมา คือ โปสเตอร (ดังตารางที ่6) 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบภาพประกอบ 

ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตาง ๆ  

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

 

ภาพถาย 3 6 4 

ภาพลายเสน 19 38 1 

ภาพการตูน 13 26 3 

ภาพตัวอักษร 15 30 2 

รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหรูปแบบโทนสี 
ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตาง ๆ  

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

 

โทนอุน 31 64.6 1 

โทนเย็น 9 18.8 2 

โทนสดใส 6 12.5 3 

โทนรอน 4 4.2 4 

รวม 50 100  

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหรูปแบบส่ือ
ประชาสัมพันธ 
ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตาง ๆ  

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 
(%) 

อันดับ 

 

โปสเตอร 23 46 2 

แผนพับ 3 6 5 

ใบปลิว 7 14 4 

ปายโฆษณา 14 28 3 

เว็บไซต 28 56 1 

รวม 50 100  

 

       สวนท่ี 3 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการ
ให้คะแนนทางความคิดของผู้ เชียวชาญด้านการ
ออกแบบ สรุปได้ว่างานออกแบบส่ืออัตลักษณ
องคกรเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑจากผ้ึง บริษัท ฟารม
ผึ้งเทพภักดี จํากัด ควรมี concept คือ “ภูมิ
ปญญาเดือนหา” โดยใหนําเสนอมาในรูปแบบภูมิ
ปญญาในการเก็บผลผลิตนํ้าผึ้งเดือนหา เน่ืองจาก
น้ําผึ้งเดือนหาเปนผลิตภัณฑที่เดนที่สุดของแบรนด 
นําเสนอโทนสีออกมาให เปนโทน  NATURAL, 

CASUAL และ PRETTY เพ่ือสรางความออนโยน
และความ organic ภาพประกอบเปนการนําเสนอ
ภาพโดยแสดงภาพลักษณของสินคา เพ่ือสราง
ความนาสนใจและนาจดจําใหกับแบรนด และ
รูปแบบตัวอักษรเปนลักษณะลายเสนหรือลายมือ 
ในการทําสื่อประชาสัมพันธควรทําเปน Wecsite 

และ Appication เพราะปจจุบันคนสวนใหญมักจะ
เขาถึงสื่อไดดวยโลกออนไลน 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม
กลุมเปาหมาย และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพ่ือให
ไดผลการวิเคราะหเพ่ืองานออกแบบ โดยมีขอมูล
ลักษณะของกลุมเปาหมาย แนวความคิดงาน 

กลุมเปาหมาย วัยรุนที่มีอายุตั้งแต 18-25 ป เพศ
ชายและหญิง เปนนักเรียน นักศึกษา มีรายไดตอ
เดือน  15,001 - 20,000 บาท  ชื่นชอบในการ
รับประทานนํ้าผึ้ง หรือนําน้ําผึ้งมาพอกหนาและ
พอกผิวกาย โดยมีแนวคิดของงาน คือ “ภูมิ
ปญญาเดือนหา คือ กระบวนการผลิตน้ําผ้ึงเดือน
หาในชวงหนารอน หนาแลง” เพ่ือสื่อถึงน้ําผึ้งที่
เปนจุดเดนของแบรนดใหเปนที่รูจัก สรางเร่ืองราว
ภายในฟารมที่เปนฤดูรอน โดยมีน้ําผ้ึงหลากหลาย
ชนิดใหเปนเรื่องราวเดียวกันแตจะใหน้ําผ้ึงเดือนหา
เปนจุดเดนใช Mood and tone เปนโทนรอนให
เหมาะกับหนารอน เพ่ือสื่อวาน้ําผ้ึงเดือนหาผลิตใน
หนารอนเทานั้น สื่อถึงความเปนธรรมชาติ ความ
เขมขนของน้ําผึ้ง และคุณภาพท่ีดีของน้ําผึ้ง 
 

         ขั้นตอนทางการออกแบบอัตลักษณองคกร
เพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑจาก บริษัท ฟารมผึ้งเทพ
ภักดี จํากัด 

       1. ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑจากผ้ึง บริษัท 
ฟารมผึ้งเทพภักดี จํากัด ไดแก ที่มาขององคกร 
และผลิตภัณฑจากผึ้ง 
       2. ทําแบบรางสื่อประชาสัมพันธให 
สอดคลองตามแนวความคิด  

       3. ออกแบบภาพประกอบ เพ่ือกําหนดสีและ 
รูปแบบของงาน  

       4. ออกแบบรางตราสัญลักษณ  ลวดลาย
บรรจุภัณฑ เว็บไซตและโปสเตอร 

      5. ทําแบบจําลองของอัตลักษณองคกร เพ่ือ 

ทดสอบการใชงาน ตรวจแกจุดบกพรอง และ 
ทิศทางของ อัตลักษณองค กร ให เปน ไปตาม 

แนวความคิด (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 6) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แบบรางมือ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แบบรางคอมพิวเตอรตราสัญลักษณ 

 

ภาพท่ี 3 แบบรางคอมพิวเตอรฉลากน้ําผึ้ง 
 

 

ภาพท่ี 4 แบบรางคอมพิวเตอรฉลากผลิตภัณฑ
สําหรับหนา 
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ภาพท่ี 5 แบบรางคอมพิวเตอรโปสเตอร 

ภาพท่ี 6 แบบรางคอมพิวเตอรเว็บไซต 
 

วิจารณผลการวิจัย 

        ทางการออกแบบอัตลักษณองคกรเพ่ือ
สงเสริมผลิตภัณฑจาก บริษัท ฟารมผึ้งเทพภักดี 
จํากัด ใชหลักการออกแบบอัตลักษณองคกร
สําหรับนักเรียนและนักศึกษาวัยรุน โดยเนน
องคประกอบท่ีนาสนใจ ไดแก ภาพลายเสนและ
ภาพตัวอักษร ใชโทนสีที่ใหความรูสึกถึงความเปน
ฤดู ร อ นภาย ในฟา ร ม  โ ดย เ ล า เ ร่ื อ ง ร า ว ถึ ง
กระบวนการผลิตน้ําผ้ึงเดือนหา ใหความรูสึกถึงภูมิ
ปญญาของการเก็บน้ําผ้ึง ผสมผสานกับทฤษฎี
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายของวัยรุน สอดคลอง
กับแนวความคิดที่วา “ภูมิปญญาเดือนหา” 
ออกแบบใหเกิดการสรางภาพจินตนาการ ไดดวย
การนึกถึงบรรยากาศภายในฟารม บอกเลา
เรื่องราวถึงการผลิตน้ําผึ้งและดึงจุดเดนของงาน
โดยนําเร่ืองราวของน้ําผึ้งเดือนหามาใชในงาน
ออกแบบ ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักศึกษา

แสดงใหเห็นวามีอัตลักษณที่มีรูปแบบนาสนใจ เปน
ที่นาจดจํา ทําใหสื่อมีปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายสนใจกับผลิตภัณฑของไทย 

ซึ่งตอบโจทยและยังเปนการเชิญชวนใหวัยรุนใน
ป จ จุบั น หันมาสนใจและให ควา มสํ า คัญกั บ
ผลิตภัณฑของคนไทยและผลิตภัณฑที่มาจาก
ธรรมชาติ 
 

สรุปผลการวิจัย 

         การออกแบบอัตลักษณองคกรเพ่ือสงเสริม
ผลิตภัณฑจาก บริษัท ฟารมผึ้งเทพภักดี จํากัด 

จัดทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย โทนสีและ
ภาพประกอบท่ีเลือกใชคือโทนสีที่ใหความรูสึกถึง
ฤดูรอน ใหความรูสึกถึงการผลิตนํ้าผึ้ง เพ่ือใหผู
เลือกซื้อสินคาไดรับรูถึงวิธีการผลิตนํ้าผึ้ง โดยจะ
เลาเรื่องราวผานลวดลายบนบรรจุภัณฑ ใชลายเสน
เพ่ือใหสามารถดูไดงาย การออกแบบอัตลักษณ
องคกรเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑจาก บริษัท ฟารมผึ้ง
เทพภักดี จํากัด เปนการสงเสริมผลิตภัณฑของคน
ไทย ชวยเผยแพรใหผลิตภัณฑจากผ้ึง บริษัท ฟารม
ผึ้งเทพภักดี จํากัด เปนที่รูจักมากย่ิงขึ้น และ ชวย
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 
 

กิตติกรรมประกาศ 

        งานวิจัยเร่ืองน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยจิ
ติมา เสือทอง ที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวคิด 

ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด จน
งานวิจัยเลมน้ีเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ คุณ
พอและคุณแมและผูปกครอง ที่ใหคําปรึกษาใน
เรื่องตาง ๆชวยเหลือทุก ๆ ดาน และคอยให
กําลังใจเสมอมาขอขอบพระคุณ บริษัท ฟารมผึ้ง
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เทพภักดี จํากัด ที่ใหขอมูลเพ่ือศึกษาในการทําวิจัย
เปนอยางดีสุดทายขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่ให
คําแนะนํา สําหรับแนวความคิดที่ดี และเปน
กําลังใจใหตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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