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บทคัดยอ 

สื่ออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) มีจุดประสงคเพ่ือออกแบบส่ืออัต
ลักษณองคกรผลิตภัณฑผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) ใหโดดเดน มีความหลากหลายครอบคลุม
การใชงานตรงตามกลุมเปาหมาย และเพ่ือการออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี 
(BIO WAY) เพ่ือกระตุนยอดขาย สรางชื่อเสียงใหกับแบรนด เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่จะใชกับ
กลุมเปาหมายและแบบสัมภาษณ ที่จะใชกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติ
พ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ คาเฉลี่ย (MEAN) และใชวิธีตีความจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบ จากผลการวิเคราะห ในการออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO 
WAY) สรางภาพลักษณที่จัดเจน นาจดจําโดยแสดงใหเห็นถึงความเปนธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี
ดวยสมุนไพรของไทย วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑผลิตภัณฑ
สมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) ใหมีภาพลักษณที่จัดเจน โดดเดน มีนาสนใจ มากยิ่งขึ้น ดําเนินการวิจัยดวย
การ สอบถามจากกลุมวัยทํางาน และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ  

ผลการวิจัย พบวา 1) สื่ออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) มี
ความโดดเดน นาสนใจมากขึ้นในกลุมวัยทํางาน 2) บรรจุภัณฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑแสดงถึงความ
เปนธรรมชาติไดดี 3) สงเสริมใหวัยทํางานหันมาสนใจและเห็นคุณคาของผลิตภัณฑสมุนไพรมากข้ึน 
 

คําสําคัญ : การออกแบบสื่ออัตลักษณองคกร, สมุนไพร, วัยทํางาน 
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Corporate identity design of Chivavithi (BIO WAY) Herbal Products 
Taweenat Phophon, Duangrat Danthainum2   
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Abstract 
Corporate identity of Chivavithi (BIO WAY) Herbal Products, aims to design corporate 
identity of Chivavithi (BIO WAY) Herbal Products to be outstanding, with a variety of uses. 
And for the design corporate identity of Chivavithi (BIO WAY) Herbal Products, to 
stimulate sales build a reputation for the brand. Collecting data with questionnaires that 
will be used with the target group and interview form with design experts. Data analysis 
obtained by using the basic statistics such as percentage (%) and average (MEAN) and 
using the interpretation method from interviewing the design experts.  
From the analysis results in the design corporate identity of Chivavithi (BIO WAY) Herbal 
Products organization creates an image that is profound and memorable by showing the 
real nature that safe from chemicals with Thai herbs. The purpose of the research is to 
design corporate identity of Chivavithi (BIO WAY) Herbal Products for more outstanding 
image, memorable and interesting. Conduct the research by asking from the working age 
group and interviewing the design experts. 
 The results of the research showed that: 1) Corporate identity of Chivavithi (BIO 
WAY) Herbal Products was more memorable and interesting in the working age group. 2) 
The packaging and the graphics on the packaging showed the good nature. 3 ) To 
encourage the group of working people interested and saw more value of herbal 
products. 
 
Keywords: Corporate Identity Design, the herbs, the working age group 
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บทนํา 
 สมุนไพรไทย สรรพคุณคุนกันดีมาแตอดีต 
ถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางท่ีใชไดตั้งแต
หัวจรดเทา แมแตรับประทาน ภายใตแบรนด ชีว
วิถี (BIO WAY) ชื่อที่รูจักดีของคนรักผลิตภัณฑ
สมุนไพร แถมยังหาซื้องายผานชองทางทเวนตี้โฟร 
ชอปปง และรานเซเวน อีเลฟเวนท่ัวประเทศ   
“อรประภา พรมรังฤทธิ์” กรรมการผูจัดการ 
บริษัท เซนต บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จํากัด 
เจาของผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพร “ชีววิถี” ที่
เริ่มจากโอทอปเล็กๆ ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม 
มีคนงานแค 7 คน เ ม่ือประมาณ 10 ป  กอน 
(เริ่มตนป 2549) เ ร่ิมจากทําทรีทเมนตน้ํ ามัน
มะพราว เนื่องจากใน อ.สามพราน เปนแหลง
เพาะปลูกมะพราวน้ําหอมท่ีมีชื่อเสียงที่สุดใน
ประเทศไทย” เธอบอกจุดเริ่มตน ที่หาโอกาสจาก
วัตถุดิบในทองถิ่น จนปลุกปนเปนธุรกิจขึ้นมาได
เวลาเดียวกับขับเคล่ือนธุรกิจไป เธอเร่ิมสนใจ
สมุนไพรเพราะเห็นวาใชแลวดีกับตัวเอง ถึงขนาด
ลงทุนไปร่ําเรียนดานเภสัชกรสมุนไพร ที่ สถาบัน
การแพทย แผน ไทย  กระทรวงสาธา รณสุ ข 
จนกระทั่งไดรับใบประกอบโรคศิลปะ ทางดาน
เภสัชกรแพทยแผนไทย จึงไดเ ร่ิมนําความรูมา
พัฒนาสินคา นั่นเองท่ีทําใหทุกคนไดรูจักกับแบ
รนด “ชีววิถี” ระหวางทางของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ใหไดสรรพคุณที่เปนประโยชนสูงสุดกับ
ลูกคา พวกเขายังเขาไปสงเสริมและสนับสนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชน ซึ่ งนับเปนตนทางของวัตถุดิบ
คุณภาพที่สงใหกับชีววิถี เร่ิมจาก กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานนํ้าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.นาน วิสาหกิจ
ชุมชนดีเดนระดับประเทศ ที่มีสมาชิกอยู 678 คน 
ซึ่งเปนบานเกิดของ อรประภา เธอวาท่ีนี่เปนแหลง
ที่มี “ใบหม่ี” พืชยืนตนจากธรรมชาติอยูเยอะมาก 
เหมาะกับการไปผลิตเปนแชมพูใบหมี่ที่มีสรรพคุณ
ปองกันผมรวงไดอยางดี  สวนกลุ มที่สอง  คือ 
วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรแมบานรํามะสัก จ.
อางทอง ที่มีสมาชิกอยู 300 ครัวเรือน เปนแหลง
เพาะปลูกพวก ขิง ขา ตะไคร ไพล ฯลฯ ปอนใหกับ

โรงงานพวกเขามานับสิบป วัตถุดิบสวนหนึ่งมาจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่นครปฐม ที่ใครมีอะไรก็จะหอบ
หิ้วมาขายให โดยผลผลิตที่วาตองปลูกไดตาม
เง่ือนไขและคุณภาพของบริษัท คือ ไมใชสารเคมี 
ไมปลูกใกลพืชที่ตองพนยา และมีอายุการปลูก 
ตามท่ีบริษัทตองการเทาน้ัน เพ่ือรักษาสรรพคุณ
ของสมุนไพรไว เชน ดอกอัญชัน น้ํามันมะพราว ก็
มาจากเกษตรกรในพ้ืนที ่
 ซึ่งในปจจุบันผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี 
(BIO WAY) ยังขาดการออกแบบส่ืออัตลักษณ
องคกร เพราะปจจุบันการสรางสื่ออัตลักษณองคกร
เปนจุดแข็งที่เสนอคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดเพียง
หนึ่งเดียวเปนกาวแรกขององคกรที่จะนําพาองคกร
สูความสําเร็จได  การมีภาพลักษณที่ โดดเดน 
แตกตางจากคนอ่ืนจะสงผลใหผลิตภัณฑสมุนไพร 
ชีววิถี (BIO WAY)มีแบรนดที่สมบูรณ ยั่งยืน มี
ภาพลักษณที่จดจําไดงายดาย ปจจุบันทางแบรนด
ไมมีสื่ออัตลักษณองคกรที่ชัดเจนไมนาจดจําขาด
ความลงตัว เปนเหตุใหผูวิจัยคิดที่จะพัฒนาส่ืออัต
ลักษณองคกรใหกับผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี เพ่ือ
กระตุนยอดขายสรางรายได สรางชื่อเสียงใหกับแบ
รนดโดยเพ่ิมการออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรให
นาสนใจ ไปในทิศทางเดียวกัน การใชกราฟกโทนสี
ที่สวยงามเหมาะกับผลิตภัณฑสมุนไพร ใหเปนที่
จดจําตอผูบริโภคและกลุมเปาหมาย   
 ดังน้ันการออกแบบสื่ออัตลักษณองคกร
ใหกับผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) ครั้งนี้ 
ก็หวังวาจะทําใหภาพลักษณขององคกรมีความ
ชัดเจน สวยงาม และนาสนใจมาก ไดรับผลตอบรับ
ที่ดีจากผูบริโภคและกลุมเปาหมายที่ไดมารูจักกับ 
ผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบส่ืออัตลักษณองคกร
ผลิตภัณฑผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี ใหโดดเดน มี
ความหลากหลายครอบคลุมการใชงานตรงตาม
กลุมเปาหมาย 
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 2. เพ่ือการออกแบบสื่ออัตลักษณองคกร
ผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี  เพ่ือกระตุนยอดขาย 
สรางชื่อเสียงใหกับแบรนด   
 

วิธีดาเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตารา 
สื่อ เว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่
เกี่ยวของ กับการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑศศิมา สมุนไพร สอดคลองกับพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมาย 
 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 . เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช 
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมวัยทํางาน
ชาย-หญิง ที่ชื่นชอบการใชสมุนไพรธรรมชาติ 
จํานวน 50 คน  
 4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ 
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน 
 5. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติ พ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ 
คาเฉลี่ย (MEAN) และใชวิธีตีความจากการ 
สัมภาษณผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ ขอมูล 
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ 
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  
 6. ออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑ
สมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) 
 

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 วัยทํางาน จํานวน 50 คน ผลที่
ไดจะแยกเปน 2 เร่ือง คือ 1) พฤติกรรมการใช
เลือกซื้อสินคา 2) ลักษณะของบรรจุภัณฑที่กลุม
ตัวอยางตองการ  รวมท้ัง  ขอมูลที่ ไดจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการ ออกแบบ จํานวน 3 
คน มรีายละเอียด ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 กลุมเปาหมายเลือกตามวัตถุประสงคใน
การเ ลือกใชผ ลิตภัณฑสมุน ไพรบํา รุ งผิ ว โดย
พิจารณาจากความสนใจลักษณะของเรื่องรูสึก
ปลอดภัยจากสารเคมีเปนหลัก รองลงมา คือ ความ
เปนธรรมชาติ (ดังตารางท่ี 1) รูปแบบของ
คุณสมบั ติ ใ นการ ตัด สิน ใจ เ ลื อกซื้ อสิ นค าที่
กลุมเปาหมายสนใจมากที่สุด คือ ตราย่ีหอ เปน
หลัก รองลงมาเปน ภาพประกอบของบรรจุภัณฑ 
(ดังตารางท่ี 2) กลุมเปาหมายเลือกตามประโยชน
ในการบํารุงผิวพรรณและความงาม คือ ชวยทําให
ผิวชุมชื้นเปนหลัก รองลงมา คือ ชวยทําใหผิว
กระจางใส (ดังตารางที่ 3) รูปแบบของการเลือกซื้อ
สินคากลุมเปาหมาย คือ ซุปเปอรมารเก็ตกับดิส
เคานสโตรเปนหลัก รองลงมา คือ ศูนยการคา (ดัง
ตารางที่ 4) กลุมเปาหมายเลือกรูปแบบภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY)  คือ 
เปนผลิตภัณฑสมุนไพรบํารุงผิวจากธรรมชาติไร
สารเคมีเปนหลัก รองลงมา คือ มีความสะอาด 
ปลอดภัย (ดังตารางที ่5 ) 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาในการ 
เลือกวัตถุประสงค ในการเลื อกใชผลิตภัณฑ
สมุนไพรบํารุงผิว 

ขอพิจารณาในการ   จํานวน    รอยละ    อันดับ    
เลือกลักษณะตางๆ    (คน)       (%) 

รูสึกปลอดภัยจาก 23  46    1 
สารเคมี   
เพ่ือบํารุงผิวพรรณ  8  16    3 
มั่นใจในคุณภาพ   7  14    4 
และตราสินคา  
ตองการทดลองใช  2   4    5 
ความเปนธรรมชาติ 10  20    2 
 รวม  50 100 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหรูปแบบของคุณสมบัติ
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา 

ขอพิจารณาในการ   จํานวน    รอยละ    อันดับ    
เลือกลักษณะตางๆ    (คน)       (%) 

ตรายี่หอ   18  36    1 
ภาพประกอบของ 17  34    2 
บรรจุภัณฑ 
ดีไซนบรรจุภัณฑ  14  28    3 
สีของบรรจุภัณฑ   1   2    4 
 รวม  50 100 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหขอพิจารณาในการ 
เลือกวัตถุประสงคในการเลือกตามประโยชนในการ
บํารุงผิวพรรณและความงาม 

ขอพิจารณาในการ   จํานวน    รอยละ    อันดับ    
เลือกลักษณะตางๆ    (คน)       (%) 

ชวยทําใหผิวเรียบเนียน  7  14    3 
ชวยทําใหผิวชุมชื้น 27  54    1 
ชวยทําใหผิวกระจางใส 12  24    2 
ไมมีสารตกคาง   1   2    5 
ปลอดภัยจากสารเคมี  3   6    4 
 รวม  50 100 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหรูปแบบของการเลือก
ซื้อสินคากลุมเปาหมาย 

ขอพิจารณาในการ   จํานวน    รอยละ    อันดับ    
เลือกลักษณะตางๆ    (คน)       (%) 

ศูนยการคา  11  22    2 
ซุปเปอรมารเก็ต  15  30    1 
ดิสเคานสโตร  15  30    2 

งานแสดงสินคา   7  14    3 
โอท็อป (OTOP)   
รานทั่วไปตามถนน   2   4    4 
หรือ ในซอย   
 รวม  50 100 

 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหรูปแบบของรูปแบบ
ภาพลักษณของผลิตภัณฑสมุนไพร 

ขอพิจารณาในการ   จํานวน   คาเฉลี่ย    อันดับ    
เลือกลักษณะตางๆ    (คน)        

เปนผลิตภัณฑ  -  4.12    4 
โอท็อป (OTOP)   
เปนผลิตภัณฑสมุนไพร -  4.52    1 
บํารุงผิวจากธรรมชาติไรสารเคมี   
มีความสะอาด ปลอดภัย -  4.46    2 
ความเชี่ยวชาญ  -  4.3    3 
ทางดานสมุนไพร  
ผลิตภัณฑไดรับ  -  4    5 
มาตรฐานในระดับสากล 
  
 
สวนที่ 2 กลุมวัยทํางานสามารถเขาถึงสื่อใน
รูปแบบรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ คือ เว็บไซตเปน
หลัก รองลงมา คือ ปายโฆษณา (ดังตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหรูปแบบของรูปแบบ
สื่อประชาสัมพันธ 

ขอพิจารณาในการ   จํานวน    รอยละ    อันดับ    
เลือกลักษณะตางๆ    (คน)       (%) 

โปสเตอร   9  18    4 
แผนพับ    6  12    5 
ใบปลิว    3    6    6 
ปายโฆษณา  37  74    1 
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เว็บไซต   20  40    2 
นามบัตร   6  12    5 
 รวม  50 100 
 
สวนท่ี 3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบได ให
แนวคิดในการสื่ออัตลักษณองคกรดังนี้ ผูเชี่ยวชาญ
ดานการ ออกแบบท้ัง 3 ทาน ไดใหขอคิดเห็นวา 
ในงาน ออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑ
สมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) ใชรูปกราฟกที่ดูเปน
ธ ร รมชา ติ ให ตอบสนองความต อ งการของ
กลุมเปาหมาย บุคคลวัยทํางาน เพศชาย-หญิง อายุ 
31-40 ป อยูในวัยของการทํางานเปนพนักงาน
เอกชน รายไดตอเดือนไมเกิน20,000 บาท ชอบ
ดูแลผิวพรรณตัวเอง ชื่อชอบในสมุนไพร  ดวย
แนวคิดของงาน บํารุง บําเรอ เปนการใหสมุนไพร
จากธรรมชาติชวยบําบัด หมายถึง การใชผลิตภัณฑ
สมุนไพรชีววิถี (BIO WAY ) ที่เปนผลิตภัณฑ
คุณภาพ ใชแลวเหมือนถูกปรนนิบัติผิวทําใหรูสึกดี 
ปลอดภัยจากสารเคมี ไมตองทําทรีทเมนทราคา
แพง  

Mood and tone ) ธรรมชาติ สะอาด สื่อถึง
ผลิตภัณฑสมุนไพรไดดีที่สุด พรอมใชสีโทนเย็น 
เพ่ือความเปนธรรมชาติและปลอดภัยจากสารเคมี
ของผลิตภัณฑ 

ผลการออกแบบ 
จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ 

ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือและสมํ่าเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย 
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยครั้ งนี้ คือ การออกแบบ ส่ืออัตลักษณ
องคกรผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) 
แนวคิดที่ใชในการออกแบบ (Concept) คือ บํารุง 

บําเรอ คือ การใหสมุนไพรจากธรรมชาติชวยบําบัด 
หมายถึง การใชผลิตภัณฑสมุนไพร  ชีววิถี (BIO 

WAY ) ที่เปนผลิตภัณฑคุณภาพ ใชแลวเหมือนถูก
ปรนนิบัติผิวทําใหรูสึกดี ปลอดภัยจากสารเคมี ไม
ตองทําทรีทเมนทราคาแพง โดยใชรูปแบบการ
ออกแบบ (Mood & Tone) คือ ธรรมชาติ 
(NATURAL) สงางาม (ELEGANT) ทันสมัย
(MODERN) กลุมเปาหมายเพศชาย-หญิง อายุ 31-
40 ป อยูในวัยของการทํางานเปนพนักงานเอกชน 
ชอบดูแลผิวพรรณตัวเอง ชื่นชอบในสมุนไพร โดย
สื่ออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO 

WAY ) จะมีรูแบบท่ีดูเปนธรรมชาติ ปลอดภัยจาก
สารเคมี 

ขั้นตอนการออกแบบสื่ออัตลักษณองคกร
ผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) 
 1.ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี 
(BIO WAY ) 
 2. ทําแบบรางสื่ออัตลักษณองคกรให
สอดคลองตามแนวความคิด 
 3.ออกแบบภาพประกอบ เพ่ือกําหนดสี
และ รูปแบบของส่ืออัตลักษณองคกร 
 4. จัดวางองคประกอบของส่ืออัตลักษณ
องคกรออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ นามบัตร 
โปสเตอร ถุงใสบรรจุภัณฑ เสื้อพนักงาน กราฟก
บนเว็บไซต 
 5.ทําแบบจําลองของสื่ออัตลักษณองคกร
เพ่ือทดสอบการใชงาน ตรวจแกจุดบกพรองและ
ทิศทางของสื่ออัตลักษณองคกรใหเปนไปตาม
แนวความคิด (ดังปรากฏในภาพท่ี 1 ถึง 7) 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 924 -



 
 

ภาพที่ 1 แบบรางส่ืออัตลักษณองคกร 

 
ภาพที่2  สื่ออัตลักษณองคกรประเภทตรา

สัญลักษณ (Logo) 
 

 
 

ภาพที่2  สื่ออัตลักษณองคกรประเภทบรรจุภัณฑ 
 
 

 
 

ภาพที่3  สื่ออัตลักษณองคกรประเภทนามบัตร 
 

 
 

ภาพที่4  สื่ออัตลักษณองคกรประเภทโปสเตอร 
 

 
ภาพที่5  สื่ออัตลักษณองคกรประเภทถุงใส

ผลิตภัณฑ 
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ภาพที่6  สื่ออัตลักษณองคกรประเภทเสื้อพนักงาน 

 

 
 

ภาพที่7  สื่ออัตลักษณองคกรประเภทกราฟกบน
เว็บไซต 

 

วิจารณผลการวิจัย  

การออกแบบ ส่ืออัตลักษณองคกรผลิตภัณฑ
สมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) ใชหลักการออกแบบ
กราฟกสําหรับวัยทํางาน โดยเนนองคประกอบที่
น าสนใจ  ไดแก  โทนสีที่ เปนธรรมชา ติ  และ
ภาพประกอบที่เปนรูปใบไม สมุนไพร ใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑสมุนไพร ใหความรูสึกธรรมชาติได
ชวยบําบัดรางกายใหผอนคลายสบายผิว ปลอดภัย
จากสารเคมี แสดงใหเห็นถึงคุณภาพผลิตภัณฑที่ดี
จากสมุนไพรของคนไทย  ผสมผสานทฤษฎี
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายวัยทํางาน สอดคลอง
กับแนวคิดที่วา บํารุง บําเรอ ที่ออกแบบใหเห็นถึง
การใชผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY ) ที่
เปนผลิตภัณฑคุณภาพ ใชแลวเหมือนถูกปรนนิบัติ

ผิวทําใหรูสึกดี ธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี 
เหมือนไดทําทรีทเมนทราคาแพง  
 ผลการทดสอบการใชผลิตภัณฑกับกลุมวัย
ทํางานแสดงใหเห็นวาสื่ออัตลักษณองคกรที่มี
รูปแบบสดใส สบายตา เปนธรรมชาติ ปลอดภัย
จากสารเคมี จะดึงดูความสนใจทําใหสื่ออัตลักษณ
องคกรมีปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย  เ พ่ือให
กลุมเปาหมายเกิดความสนใจและเปนภาพจํา ซึ่ง
ตอบโจทยการออกแบบส่ืออัตลักษณองคกร และ
ยังเปนการสรางภาพลักษณและเพ่ิมมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจแตกตางจากสินคาของ
แบรนดอ่ืนๆ ทําใหกลุมเปาหมายไดรูจักและไดใช
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรฃมากข้ึน 

สรุปและอภิปรายผล 
 ก า ร ออกแบบ ส่ื อ อั ต ลั กษณ อ ง ค ก ร
ผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY)  จัดทําให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย  โ ท น สี แ ล ะ
ภาพประกอบ ลายกราฟกที่เลือกใชคือโทนสีที่
สดใสสบายตา ใหความรูสึกถึงความเปนธรรมชาติ 
ปลอดภัยจากสารเคมี เหมือนไดธรรมชาติมาบําบัด
รางกายใหสบาย ผอนคลายผิว เพลิดเพลินกับการ
ใชสมุนไพรของไทย  เปนสรางภาพลักษณที่นา
จดจํ า  โดนเดน  ตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย เปนจุดแข็งที่ทําใหแบรนดมีสื่ออัต
ลักษณองคกรที่ด ี
 ก า ร ออกแบบ ส่ื อ อั ต ลั กษณ อ ง ค ก ร
ผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี (BIO WAY) เปนการ
สงเสริมภาพลักษณและเพ่ิมมูลคาสินคา  เ พ่ือ
สงเสริมอัตลักษณองคกร ใหโดดเดน นาสนใจ 
 มีความหลากหลายครอบคลุมการใชงานตรงตาม  
กลุมเปาหมาย เพ่ือสรางความแตกตางจากสินคา
ของแบรนดอื่นๆ กระตุนยอดขายสรางรายได สราง
ชื่อเสียงใหกับแบรนดผลิตภัณฑสมุนไพร ชีววิถี 
(BIO WAY ) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ดวงรัตน ดานไทยนํา ที่ใหคาปรึกษา ขอเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆมาโดย
ต ล อ ด จ น ง า น วิ จั ย เ ล ม นี้ เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ 
ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม และผูปกครอง 
ที่ใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆชวยเหลือทุกดาน และ
คอยใหกาลังใจเสมอมา ขอขอบคุณ คุณอรประภา 
พรมรังฤทธิ์ กรรมการผูจัดการ บริษัท เซนต บิวต้ี 
คอสเมติก (ประเทศไทย) จํากัด ที่ใหขอมูลเพ่ือ
ศึกษาในการทําวิจัยเปนอยางดี สุดทายขอขอบคุณ
เพ่ือนๆ ที่ใหคําแนะนํา สําหรับแนวความคิดที่ดี 
และเปนกําลังใจใหตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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