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บทคัด้ย่อ
การวิิจััยครั�งนี้้�มี้วิัตถุุป็ระสงค์เพ่�อพัฒนี้าและทด้สอบแนี้วิคิด้รูป็แบบการออกแบบการส่�อสาร
ตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ เพ่อ� เป็็นี้แนี้วิทางให้้ผ่บู้ ริห้ารตราสินี้ค้าและนี้ักส่อ� สารการตลาด้ได้้ใชิ้การออกแบบสำาห้รับ
เป็็นี้เคร่อ� งมี่อในี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ข้องตนี้ให้้ตอบโจัทย์ตามีควิามีต้องการข้องผู่บ้ ริโภค
การวิิจัยั ครัง� นี้้ใ� ชิ้วิธีิ ก้ ารวิิจัยั เชิิงคุณภาพด้้วิยการสนี้ทนี้ากลุมี่ จัากผู่ท้ เ้� ก้ย� วิข้้อง ค่อ ผู่เ้ ชิ้ย� วิชิาญท้เ� ป็็นี้นี้ักออกแบบ,
นี้ักการตลาด้, ผู่้บริห้าร, ผู่้เชิ้�ยวิชิาญด้้านี้การออกแบบตราสินี้ค้าและนี้ักนี้ิเทศึศึาสตร์จัำานี้วินี้ 48 คนี้
ผ่ลการวิิเคราะห้์พบวิ่าองค์กรควิรใชิ้การออกแบบเพ่อ� กระบวินี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ห้ร่อบริการให้มี่ ในี้การคิด้เชิิง
นี้ักออกแบบนี้ันี้� ควิรเป็ล้ย� นี้เป็็นี้การคิด้ไป็ข้้างห้นี้้า นี้ักออกแบบควิรมี้สวิ่ นี้ร่วิมีในี้ทุกข้ันี้� ตอนี้ข้องการพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่
โด้ยนี้ำากระบวินี้การผ่ลิตภัณฑ์์ทมี้� ค้ ณ
ุ สมีบัตสิ าำ คัญนี้้อยท้ส� ดุ้ ท้ส� ามีารถุซื้่อ� ข้ายได้้มีาใชิ้เฉพาะในี้ผ่ลิตภัณฑ์์ทเ้� ห้มีาะสมี
และควิรส่อ� สารการตลาด้แบบครบวิงจัรด้้วิยส่อ� ทัง� ออนี้ไลนี้์และออฟไลนี้์ โด้ยสร้างให้้ผ่บู้ ริโภคมี้ป็ระสบการณ์กบั ตราสินี้ค้า
คำาสื่ำาคัญ: รูป็แบบ การออกแบบ ตราสินี้ค้าไลฟสไตล์
Abstract
The purpose of this research is to develop and test the concept of lifestyle brand
design format as a guideline for brand executives and marketing communicators to use
design for their lifestyle brand product development tool to meet the needs of consumers.
The qualitative research of focus group interview method was applied with 48 representative
samples from professionals who are designers, marketers, executives, brand design specialists and
academics in Communication Arts. The findings indicated that organizations should use the design
for the process of developing a new product or service, should change the Design Thinking to The
Forwardly Thinking process, designer should participate in every step of new product development
by using Minimum Viable Product process only in the right products and should use integrated
marketing communication in both online and offline by creating a consumer experience with the brand.
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บทนำา
ป็ัจัจัุบันี้ผู่้ป็ระกอบการชิั�นี้นี้ำาจัากป็ระเทศึท้�พัฒนี้าแล้วิ เชิ่นี้ สห้รัฐอเมีริกา ยุโรป็ ญ้�ป็ุ�นี้และเกาห้ล้ใต้
ต่างห้ันี้มีาให้้ควิามีสำาคัญกับกลยุทธี์ด้้านี้การออกแบบเป็็นี้อย่างมีาก เนี้่�องจัากเป็็นี้กลยุทธี์ท�้สามีารถุ
สนี้ับสนีุ้นี้กลยุทธี์ห้ลักข้องธีุรกิจัได้้ในี้ทุกด้้านี้ ไมี่วิา่ จัะเป็็นี้เร่อ� งข้องการผ่ลิตท้ด้� ก้ วิ่าถุูกกวิ่า ตอบสนี้องได้้รวิด้เร็วิกวิ่า
และมี้ให้้เล่อกมีากกวิ่า อ้กทั�งยังชิ่วิยให้้ผู่้ป็ระกอบการสามีารถุพัฒนี้ารูป็แบบและเพิ�มีคุณสมีบัติข้อง
ผ่ลิตภัณฑ์์ให้้ตรงตามีควิามีต้องการข้องลูกค้ามีากข้ึนี้� เป็็นี้การเพิมี� มีูลค่าข้องผ่ลิตภัณฑ์์ ทำาให้้ผ่ลิตภัณฑ์์ข้องตนี้เอง
มี้ ค วิามีได้้ เ ป็ร้ ย บในี้การแข้่ ง ข้ั นี้ เห้นี้่ อ กวิ่ า คู ่ แ ข้่ ง ข้ั นี้ ได้้ ชิั ด้ เจันี้ (Design Council, 2020)
สำาห้รับป็ระเทศึไทยกลยุทธี์ด้้านี้ออกแบบชิ่วิยผ่ลักด้ันี้เศึรษฐกิจัให้้สามีารถุก้าวิข้้ามีการสร้างมีูลค่า
จัากการพึ�งพิงทรัพยากรธีรรมีชิาติและการใชิ้แรงงานี้ราคาถุูก โด้ยเนี้้นี้ไป็ท้�การพัฒนี้าควิามีคิด้
สร้างสรรค์ ทัง� ในี้ส่วินี้ข้องการผ่ลิตและในี้ส่วินี้ข้องกระบวินี้การทำางานี้ โด้ยกลยุทธี์ด้า้ นี้การออกแบบจัะเป็็นี้ห้นี้ึง�
ป็ัจัจััยสำาคัญในี้การป็ฏิรป็ู เศึรษฐกิจัในี้ทุกกลุมี่ อุตสาห้กรรมีข้องไทย รวิมีไป็ถุึงกลุมี่ เศึรษฐกิจักระแสให้มี่ (New
Economy) ซื้ึ�งป็ระกอบไป็ด้้วิยเศึรษฐกิจัด้ิจัิทัล (Digital Economy) เศึรษฐกิจัฐานี้ชิ้วิภาพ (Bio Economy)
และเศึรษฐกิจัเชิิงสร้างสรรค์ (Creative and Cultural Economy) นี้อกจัากนี้ั�นี้ยังรวิมีถุึงอุตสาห้กรรมีท้�
เก้ย� วิข้้องไป็กับการสร้างนี้วิัตกรรมี วิิทยาศึาสตร์และเทคโนี้โลย้และวิิสาห้กิจัเพ่อ� สังคมีอ้กด้้วิย (TCDC, 2016, p. 12)
สำาห้รับตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์มี้ลักษณะเฉพาะ ค่อ เป็็นี้ตราสินี้ค้าท้�เจัาะจังผู่กพันี้เฉพาะบุคคลห้ร่อ
กลุ่มีโด้ยเฉพาะ ไมี่เห้มีารวิมีทุกเพศึทุกวิัยด้ังเชิ่นี้ในี้อด้้ต แต่จัะผ่ลิตข้ึ�นี้เพ่�อตอบสนี้องต่อคนี้ท้�มี้ลักษณะ
รูป็แบบการใชิ้ชิวิ้ ติ แบบนี้ันี้� ๆ โด้ยเฉพาะเชิ่นี้ กลุมี่ คนี้ทำางานี้ กลุมี่ คนี้รุนี้่ ให้มี่ กลุมี่ คนี้ในี้เมี่อง เป็็นี้ต้นี้ ข้้อด้้คอ่
สามีารถุทำาให้้เข้้าถุึงกลุ่มีเป็้าห้มีายได้้โด้ยตรงด้้วิยลักษณะการส่�อสารท้�ชิัด้เจันี้ เข้้าใจัง่าย พูด้ภาษาเด้้ยวิกันี้
และควิรจัะต้องมี้องค์ป็ระกอบสำาคัญท้�ตอบสนี้องต่อการใชิ้ชิ้วิิตด้้วิย ค่อ ต้องทำาให้้เกิด้ควิามีสะด้วิกสบาย
ด้้และง่ายต่อการใชิ้ชิ้วิิต (Brandis, 2020) ซื้ึ�งในี้ป็ัจัจัุบันี้ตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์มี้การข้ยายตัวิอย่าง
ต่อเนี้่�องในี้ทุกตลาด้ โด้ยมี้ป็ัจัจััยจัากศึักยภาพท้�เป็็นี้ท้�ยอมีรับในี้ตลาด้โลก และแนี้วิโนี้้มีข้องเศึรษฐกิจัและ
อุตสาห้กรรมีสร้างสรรค์ทมี�้ ก้ ารผ่ลักด้ันี้ในี้ห้ลายๆ ภูมีภิ าค นี้ันี้ทพงษ์ จัิระเลิศึพงษ์ ผู่อ้ าำ นี้วิยการสถุาบันี้พัฒนี้า
ผู่ป็้ ระกอบการการค้ายุคให้มี่ (NEA) กล่าวิวิ่า ตลาด้ส่งออกตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ทส้� าำ คัญข้องไทย ท้ย� งั เติบโตไป็ได้้นี้นี้ั�
เพราะมี้จัุด้เด้่นี้เร่�องการออกแบบ และมี้การพัฒนี้าสินี้ค้าให้มี่ ๆ อย่างต่อเนี้่�อง (Positioning, 2019)
นี้อกจัากนี้้�ในี้ชิ่วิงการแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิิด้ 19 กระแสข้องผู่้บริโภคได้้ห้ันี้มีาใส่ใจัดู้แลสุข้ภาพ
ตัวิเองมีากข้ึ�นี้ มี้การจััด้ตารางชิ้วิิตให้้มี้ควิามีสมีดุ้ล (Life’s balance) และใชิ้ชิวิ้ ิตอยู่ท้�บ้านี้มีากข้ึ�นี้ จัึงทำาให้้
ตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ได้้รับควิามีสนี้ใจัจัากผู่้บริโภคมีากข้ึ�นี้ไป็ด้้วิย เนี้่�องจัากเป็็นี้กลุ่มีตราสินี้ค้าท้�มี้ควิามี
ห้ลากห้ลาย ตลาด้กวิ้าง และเป็็นี้สิ�งท้�อยู่ในี้ชิ้วิิตป็ระจัำาวิันี้ข้องทุกคนี้ ผู่บ้ ริโภคเข้้าถุึงสินี้ค้าได้้ง่าย มี้การใชิ้
เวิลาในี้การตัด้สินี้ใจัซื้่�อสินี้ค้ากลุ่มีนี้้�นี้้อย และมีักใชิ้อารมีณ์ป็ระกอบการตัด้สินี้ใจั ด้้วิยมี้ควิามีชิ่�นี้ชิอบตามี
รูป็แบบและแนี้วิทางท้เ� ป็็นี้สไตล์ข้องตัวิเองอยูแ่ ล้วิ ด้ังนี้ันี้� ห้ากสินี้ค้ามี้ควิามีโด้ด้เด้่นี้ จัะด้ึงดู้ด้ผู่บ้ ริโภคเข้้ามีาได้้
ด้้วิยตัวิสินี้ค้าเอง สินี้ค้าท้ไ� ด้้รบั ควิามีนี้ิยมีมีากข้ึนี้� นี้ับตัง� แต่โรคโควิิด้ 19 เข้้ามีาเก้ย� วิพันี้กับการใชิ้ชิวิ้ ติ ในี้สังคมี
ท้ย� งั คงต้องด้ำาเนี้ินี้ต่อไป็ ได้้แก่ สินี้ค้าเก้ย� วิกับการตกแต่งบ้านี้ การทำางานี้ การทำาอาห้าร และการดู้แลสุข้ภาพ
จัากพฤติกรรมีการใชิ้ชิวิ้ ิตท้�เป็ล้�ยนี้ไป็สู่วิิถุ้ป็กติให้มี่ (New Normal) โด้ยมี้ควิามีท้าทายเร่�องควิามีพยายามี
ในี้การท้�จัะอยู่ให้้รอด้ท่ามีกลางการแพร่ระบาด้ข้องโรค ท้�มีาพร้อมีกับวิิกฤติการณ์ทางเศึรษฐกิจัและสังคมี
ผ่สมีจันี้เป็็นี้วิิถุ้ชิ้วิิตให้มี่ท�ไ้ ป็กระตุ้นี้ควิามีต้องการข้องผู่้บริโภคให้้มี้ไลฟ์สไตล์การใชิ้ชิ้วิิตท้�เป็ล้�ยนี้ไป็ และ
ผ่ลักด้ันี้ให้้ตราสินี้ค้าท้เ� ก้ย� วิข้้องข้ยายตัวิได้้ทา่ มีกลางสถุานี้การณ์ป็จัั จัุบนี้ั ตามีกระแสนี้ิยมี (ธีนี้าคารกรุงเทพ, 2563)
ผู่ป็้ ระกอบการจัึงควิรเนี้้นี้การเพิมี� มีูลค่าข้องสินี้ค้าและควิามีเป็็นี้เอกลักษณ์ข้องตัวิเองด้้วิยการพัฒนี้ารูป็แบบ
การออกแบบเพ่อ� การส่อ� สารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์เพราะจัะชิ่วิยนี้ำาพากลยุทธี์ทางการตลาด้ให้้ป็ระสบควิามีสำาเร็จั
และสร้างผ่ลิตภัณฑ์์ให้้อยูเ่ ห้นี้่อคูแ่ ข้่ง นี้ำาไป็สูค่ วิามีสำาเร็จัในี้การแข้่งข้ันี้ระด้ับป็ระเทศึและระด้ับโลกได้้ในี้ท้ส� ดุ้
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วิัตถุปีระสื่งค์ของการวิิจ๊ัย
1.เพ่�อพัฒนี้ารูป็แบบการออกแบบการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์
2.เพ่�อทด้สอบแนี้วิคิด้รูป็แบบการออกแบบการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์
แนวิคิด้ ทฤษฎีี แล่ะงานวิิจ๊ัยที�เกี�ยวิข้อง
แนวิคิด้เร่�องการออกแบบแล่ะการตล่าด้ในองค์กร
Gemser & Leenders (2001, p. 35) แสด้งให้้เห้็นี้วิ่าการลงทุนี้ในี้การออกแบบชิ่วิยเพิ�มีสมีรรถุนี้ะด้้านี้
การเงินี้ให้้กบั อุตสาห้กรรมีเคร่อ� งมี่อ ข้ณะท้� Hertenstein, Marjorie & David (2001, p. 21) พบวิ่าองค์กรท้ใ� ชิ้
“การออกแบบท้�มี้ป็ระสิทธีิภาพ” ทำาห้นี้้าท้�ได้้ด้้กวิ่าองค์กรท้�การออกแบบมี้ป็ระสิทธีิภาพนี้้อยกวิ่า
การค้นี้พบนี้้ไ� มี่ได้้ห้มีายควิามีวิ่าการออกแบบและการตลาด้ในี้องค์กรส่วินี้ให้ญ่จัะใกล้ชิด้ิ กันี้ห้ร่อบูรณาการกันี้เป็็นี้
อย่างด้้ การศึึกษาข้อง Homburg, Workman & Krommer (1999, p.15) พบวิ่าเมี่�อการตลาด้ถุูกฝ้ังอยู่ในี้
องค์กรทั�งห้มีด้ สภาวิะทางเศึรษฐกิจัจัะด้้กวิ่าการจัำากัด้อยู่แค่ในี้แผ่นี้กเด้้ยวิ นี้ั�นี้ห้มีายควิามีวิ่าเกิด้การเชิ่�อมี
ต่อท้�ห้ลากห้ลายเพิ�มีข้ึ�นี้ระห้วิ่างกระบวินี้การต่าง ๆ ข้ององค์กร ซื้ึ�งสรุป็ได้้วิ่าการตลาด้จัะทำางานี้ได้้ด้้ท้�สุด้
เมี่�อบูรณาการกับธีุรกิจัฝ้�ายอ่�นี้ ๆ เชิ่นี้เด้้ยวิกันี้กับสถุานี้การณ์ท้�เมี่�อใด้การออกแบบและการตลาด้มีา
บูรณาการกันี้ องค์กรก็จัะทำางานี้ได้้ด้้ อย่างไรก็ตามี มี้รายงานี้มีาตั�งแต่ในี้อด้้ตท้�แสด้งถุึงป็ัญห้าข้อง
การบูรณาการและการทำางานี้ร่วิมีกันี้ข้องการตลาด้และการออกแบบ (Cooper 1994, p. 127, Jones
and Rachel, 1995, p. 20) นี้ักออกแบบและนี้ักการตลาด้มี้ข้้อกำาห้นี้ด้ท้�แตกต่างกันี้มีาก พวิกเข้า
จับการศึึกษาจัากสถุานี้ศึึกษาท้�แตกต่างกันี้ ไมี่มี้แนี้วิควิามีคิด้เด้้ยวิกันี้ และมี้วิิธี้การทำางานี้ท้�ไมี่
เห้มี่อนี้กันี้ ไมี่มี้ข้้อมีูลท้�สมีดุ้ลกันี้ (Akelof, 1970, p. 498) การส่�อสารระห้วิ่างกันี้ถุูกต้านี้ทานี้จันี้ถุึงจัุด้ท้�
ผ่ลลัพธี์ท�้ออกมีานี้ั�นี้ไมี่ใชิ่ตัวิเล่อกท้�ด้้ท�้สุด้ อย่างไรก็ตามี Kotler & George (1988, p.17) ได้้นี้ำาเสนี้อ
วิิธี้การออกแบบให้้มี้ป็ระสิทธีิภาพ โด้ยวิิเคราะห้์วิ่าอะไรท้�จัะทำาให้้ผู่้บริห้ารเข้้าใจัถุึงการออกแบบและ
นี้ำาเสนี้อวิิธี้การป็ระสานี้งานี้ระห้วิ่างนี้ักการตลาด้และการออกแบบ จัากนี้ั�นี้ได้้มี้การศึึกษาทาง
วิิทยาศึาสตร์ในี้เร่�องกระบวินี้การทางควิามีคิด้ (Shiv et al., 2005, p. 384) ท้�แสด้งให้้เห้็นี้วิ่าวิิธี้การท้�
แตกต่างข้องควิามีคิด้นี้ั�นี้เป็็นี้การสนี้ับสนีุ้นี้มีากกวิ่าการทำาลาย อ้กทั�ง Kristensen & Gronhaug (2007,
p. 825) ยังได้้ศึึกษาถุึงควิามีแตกต่างระห้วิ่างการตลาด้และการออกแบบ และนี้ำาเสนี้อวิิธี้บูรณาการให้้
ทัง� สองฝ้�ายเกิด้การเชิ่อ� มีโยงกันี้ สำาห้รับในี้ป็ระเทศึไทยนี้ันี้� มี้การศึึกษาเร่อ� งการวิางแผ่นี้การตลาด้ (Marketing
Plan) ให้้กับผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่และการศึึกษาเร่�องการออกแบบผ่ลิตภัณฑ์์ (Product Design) เป็็นี้จัำานี้วินี้มีาก
แต่ข้าด้การบูรณาการต่อกันี้ โด้ยเอกจัิตต์ จัึงเจัริญ (2553, นี้.12) ได้้นี้าำ เสนี้อกลยุทธี์บริห้ารการออกแบบวิ่ามี้
โครงสร้างและการทำางานี้อย่างไร ส่วินี้ณัฐพงศึ์ คงป็ระเสริฐ (2558, นี้. 64) นี้ำาเสนี้อแนี้วิคิด้วิ่าการออกแบบ
ผ่ลิตภัณฑ์์ให้้ตอบสนี้องกับควิามีต้องการข้องลูกค้านี้ันี้� จัะป็ระกอบไป็ด้้วิยการออกแบบท้ต� อบสนี้องกับควิามี
รูส้ กึ ข้องลูกค้าด้้านี้เอกลักษณ์ตราสินี้ค้าและการออกแบบอย่างยัง� ย่นี้ สำาห้รับวิรรณยศึ บุญเพิมี� และไตรรัตนี้์
สิทธีิกูล (2559, นี้.144) ได้้นี้ำาเสนี้อกลยุทธี์การออกแบบเพ่�อการข้ับเคล่�อนี้ธีุรกิจั ผ่่านี้ 4 กรณ้ศึึกษา ด้ังนี้ั�นี้
การพัฒนี้ารูป็แบบการออกแบบเพ่�อการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ จัึงยังไมี่เคยถุูกสำารวิจัอย่างสมีบูรณ์
แนวิคิด้เร่�องร้ปีแบบการออกแบบสื่ินค้าไล่ฟ์สื่ไตล่์
กมีลชินี้ก เศึรษฐบุตร (2565, นี้.208) ได้้วิิเคราะห้์แนี้วิคิด้ท้�เก้�ยวิข้้องจัากทั�งในี้และต่างป็ระเทศึ ด้ังนี้้�
1.ทฤษฎี้ข้นี้�ั บันี้ได้ องค์กรควิรป็รับข้ึนี้� ไป็อยูใ่ นี้ข้ันี้� ท้� 4 ค่อ การนี้ำากระบวินี้การคิด้เชิิงออกแบบและกิจักรรมีด้้านี้การ
ออกแบบไป็ผ่นี้วิกเข้้ากับกลยุทธี์ข้องการบริห้ารธีุรกิจัในี้ระด้ับโครงสร้างซื้ึง� ไมี่ใชิ่เพ้ยงเฉพาะในี้ด้้านี้ควิามีงามีห้ร่อ
ด้้านี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่เท่านี้ั�นี้ห้ากแต่เป็็นี้การสร้างวิัฒนี้ธีรรมีข้องการคิด้แบบนี้ักออกแบบให้้กับ
ทุกภาคส่วินี้ข้ององค์กร
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2.การคิด้เชิิงนี้ักออกแบบ เป็ล้�ยนี้เป็็นี้การคิด้ไป็ข้้างห้นี้้า (Forwardly Thinking) ค่อ ควิรมี้การให้้ควิามี
สำาคัญกับการคิด้แบบไป็ข้้างห้นี้้ากับบุคลากรท้�เก้�ยวิข้้องทุกคนี้ เริ�มีจัากการห้าควิามีเป็็นี้ไป็ได้้ในี้บริบทข้อง
การออกแบบ จัากนี้ั�นี้เชิ่�อมีต่อควิามีเป็็นี้ไป็ได้้นี้ั�นี้ให้้เป็็นี้รูป็ธีรรมี แบ่งป็ันี้บริบทท้�คิด้กับท้มีให้้เข้้าใจัตรงกันี้
เชิ่�อมีโยงกันี้ แล้วิจัึงสร้างต้นี้แบบเพ่�อทด้สอบ
3.กระบวินี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่ นี้ักออกแบบควิรมี้สวิ่ นี้ร่วิมีในี้ทุกข้ันี้� ตอนี้ข้องการพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่
3.1 ควิรมี้การใชิ้กระบวินี้การผ่ลิตภัณฑ์์ท้�มี้คุณสมีบัติสำาคัญนี้้อยท้�สุด้ท้�สามีารถุซื้่�อข้ายได้้ ด้้วิย
การให้้ผู่้บริโภคเป็็นี้ผู่้ทด้สอบเพ่�อป็รับป็รุงผ่ลิตภัณฑ์์ก่อนี้ออกสู่ตลาด้
3.2 การส่อ� สารตราสินี้ค้า ควิรใชิ้วิธีิ ก้ ารส่อ� สารแบบสร้างป็ระสบการณ์ให้้ผ่บู้ ริโภค (Brand Experience)
วิิธีีการวิิจ๊ัย
ผู่้วิิจััยเก็บรวิบรวิมีข้้อมีูลจัากการวิิเคราะห้์เนี้่�อห้าและการสัมีภาษณ์แบบเจัาะลึกรายบุคคล (กมีลชินี้ก
เศึรษฐบุตร, 2565, นี้.208) แล้วิพัฒนี้ารูป็แบบการออกแบบเพ่�อการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ข้�นี้ึ มีา ในี้
การป็ระเมีินี้รูป็แบบการออกแบบเพ่�อการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ ผู่้วิิจััยใชิ้วิิธี้การสนี้ทนี้ากลุ่มี (Focus
Group) ด้้วิยแนี้วิทางจัาก เก็จักนี้ก เอ่�อวิงศึ์ และพิชิิต ฤทธีิ�จัรูญ (2556) ค่อ
1.การกำาห้นี้ด้ป็ระเด้็นี้ห้ร่อตัวิแป็รท้�จัะศึึกษา ผู่้วิิจััยได้้ศึึกษาวิรรณกรรมีท้�เก้�ยวิข้้องแล้วิกำาห้นี้ด้ตัวิแป็ร
จัากนี้ั�นี้สร้างกรอบคำาถุามีออกมีาเป็็นี้ 5 ป็ระเด้็นี้
2.การกำาห้นี้ด้และคัด้เล่อกผู่้เข้้าร่วิมีสนี้ทนี้าห้ร่อผู่้ให้้ ผู่้วิิจััยได้้คัด้เล่อกกลุ่มีตัวิอย่างท้�เป็็นี้นี้ักออกแบบ
ผู่้บริห้าร นี้ักการตลาด้ ผู่้เชิ้�ยวิชิาญและนี้ักวิิชิาการ ท้�มี้ควิามีเก้�ยวิข้้องกับการสร้างตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ท้�ไ
ด้้รับรางวิัล กลุ่มีละ 8 คนี้ จัำานี้วินี้ 3 กลุ่มีจัากนี้ั�นี้นี้ำาผ่ลท้�ได้้จัากกลุ่มีสนี้ทนี้าป็ระเด้็นี้เฉพาะชิุด้แรกมีาเป็็นี้
ป็ระเด้็นี้คำาถุามีเพ่�อค้นี้ห้าคำาตอบในี้ป็ระเด้็นี้เฉพาะท้�ชิัด้เจันี้ลงไป็อ้กโด้ยคัด้เล่อกกลุ่มีตัวิอย่างอ้กกลุ่มีละ 8
คนี้ จัำานี้วินี้ 3 กลุ่มีในี้การทำากลุ่มีสนี้ทนี้าป็ระเด้็นี้เฉพาะชิุด้ท้�สอง รวิมีกลุ่มีตัวิอย่างจัำานี้วินี้ทั�งห้มีด้ 48 คนี้
3.การกำาห้นี้ด้บุคลากรในี้การจััด้การสนี้ทนี้ากลุ่มี ผู่้วิิจััยเป็็นี้ผู่้ด้ำาเนี้ินี้การสนี้ทนี้ากลุ่มีเอง โด้ยมี้ผู่้ชิ่วิย
บันี้ทึกคำาสนี้ทนี้าและผู่้ชิ่วิยบริการทั�วิไป็อย่างละ 1 คนี้
4.การจััด้เตร้ยมีอุป็กรณ์ในี้การบันี้ทึกเส้ยง ผู่้วิิจััยใชิ้อุป็กรณ์บันี้ทึกเส้ยง MP3 จัำานี้วินี้ 2 เคร่�องเพ่�อบันี้ทึ
กเส้ยงตลอด้การสนี้ทนี้า
5.การกำาห้นี้ด้สถุานี้ท้�จััด้สนี้ทนี้ากลุ่มี ผู่้วิิจััยได้้ใชิ้ Co-working Space แห้่งห้นี้ึ�งในี้จัังห้วิัด้กรุงเทพฯ
6.การจััด้เตร้ยมีข้องกำานี้ัลห้ร่อข้องท้�ระลึกให้้แก่ผ่เู้ ข้้าร่วิมีสนี้ทนี้า ผู่้วิิจััยได้้เตร้ยมีข้องท้�ระลึกให้้แก่ผู่้เข้้า
ร่วิมีสนี้ทนี้าทุกท่านี้
7.การกำาห้นี้ด้ระยะเวิลาในี้การสนี้ทนี้ากลุ่มี ผู่้วิิจััยได้้ใชิ้ระยะเวิลาป็ระมีาณ 1 ชิั�วิโมีงในี้การสนี้ทนี้า
เคร่�องม่อที�ใช่้ในการวิิจ๊ัย
1.รูป็แบบการออกแบบการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ท้�สร้างข้ึ�นี้มีาจัากข้้อมีูลการวิิเคราะห้์เนี้่�อห้าและ
การสัมีภาษณ์ (กมีลชินี้ก เศึรษฐบุตร, 2565, นี้.208)
2.ผู่วิ้ ิจััยใชิ้แนี้วิคำาถุามี (Question guideline) ท้�เป็็นี้แบบสอบถุามีกึ�งโครงสร้างโด้ยแนี้วิคำาถุามีมี้ด้ังต่อ
ไป็นี้้�
2.1 องค์กรควิรนี้ำากระบวินี้การคิด้เชิิงออกแบบและกิจักรรมีด้้านี้การออกแบบไป็ผ่นี้วิกเข้้ากับ
กลยุทธี์ข้องการบริห้ารธีุรกิจัในี้ระด้ับโครงสร้าง ซื้ึง� เป็็นี้ข้ันี้� ท้� 4 ข้องบันี้ได้การออกแบบ (Design Ladder) ห้ร่อไมี่
2.2 ผู่้มี้ส่วินี้ร่วิมีในี้องค์กรทุกแผ่นี้ก ควิรเป็ล้�ยนี้การคิด้เชิิงนี้ักออกแบบ (Design Thinking)
เป็็นี้การคิด้ไป็ข้้างห้นี้้า (Forwardly Thinking) ห้ร่อไมี่
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2.3 นี้ักออกแบบควิรมี้ส่วินี้ร่วิมีในี้ทุกข้ั�นี้ตอนี้ข้องการพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่ห้ร่อไมี่
2.3.1 ควิรมี้การใชิ้กระบวินี้การผ่ลิตภัณฑ์์ท้�มี้คุณสมีบัติสำาคัญนี้้อยท้�สุด้ท้�สามีารถุซื้่�อ
ข้ายได้้ ด้้วิยการให้้ผู่้บริโภคเป็็นี้ผู่้ทด้สอบเพ่�อป็รับป็รุงผ่ลิตภัณฑ์์ก่อนี้ออกสู่ตลาด้ห้ร่อไมี่
2.3.2 ควิรใชิ้วิิธี้การส่�อสารแบบสร้างป็ระสบการณ์ให้้ผู่้บริโภค (Brand Experience)
ห้ร่อไมี่การตรวิจัสอบคุณภาพข้องเคร่�องมี่อในี้การวิิจััย
ทำาการทด้สอบป็ระเด้็นี้คำาถุามี (Pretest) กับนี้ักการตลาด้ นี้ักออกแบบ นี้ักนี้ิเทศึศึาสตร์ ผู่บ้ ริห้ารจัำานี้วินี้
4 คนี้เพ่�อทด้สอบดู้วิ่าป็ระเด้็นี้คำาถุามีนี้ั�นี้มีากเกินี้ไป็ห้ร่อไมี่ง่ายท้�จัะตอบห้ร่อไมี่จัากนี้ั�นี้ทด้สอบกับ
นี้ักการตลาด้ นี้ักออกแบบ นี้ักนี้ิเทศึศึาสตร์ ผู่บ้ ริห้ารท่านี้อ่นี้� อ้ก 6 คนี้เพ่อ� ป็รับป็รุงชิุด้ป็ระเด้็นี้คำาถุามีให้้เห้มีาะสมีท้ส� ดุ้
ผ่ล่การวิิจ๊ัย
จัากวิัตถุุป็ระสงค์ข้้อท้� 1 เพ่�อพัฒนี้ารูป็แบบการออกแบบการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ ได้้ผ่ลการวิิจััย
ค่อ รูป็แบบการออกแบบการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ ด้ังนี้้�

ภาพท้� 1: รูป็แบบการออกแบบการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์
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องค์กรควิรป็รับข้ึ�นี้ไป็อยู่ในี้ข้ั�นี้ท้� 4 ค่อ การนี้ำากระบวินี้การคิด้เชิิงออกแบบและกิจักรรมีด้้านี้
การออกแบบไป็ผ่นี้วิกเข้้ากับกลยุทธี์ข้องการบริห้ารธีุรกิจัในี้ระด้ับโครงสร้าง โด้ยเป็ล้ย� นี้การคิด้เชิิงนี้ักออกแบบเป็็นี้
การคิด้ไป็ข้้างห้นี้้า ซื้ึง� นี้ักออกแบบควิรมี้สวิ่ นี้ร่วิมีในี้ทุกข้ันี้� ตอนี้ข้องการพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่ และมี้การให้้ผ่บู้ ริโภค
เป็็นี้ผู่ท้ ด้สอบเพ่อ� ป็รับป็รุงผ่ลิตภัณฑ์์กอ่ นี้ออกสูต่ ลาด้ โด้ยใชิ้วิธีิ ก้ ารส่อ� สารแบบสร้างป็ระสบการณ์ให้้ผ่บู้ ริโภค
จัากวิัตถุุป็ระสงค์ข้้อท้� 2 เพ่�อทด้สอบแนี้วิคิด้รูป็แบบการออกแบบการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์
ได้้ผ่ลการวิิจััย ค่อ ผ่ลการทด้สอบแนี้วิคิด้ด้้วิยการสนี้ทนี้ากลุ่มี (Focus Group)
ป็ัจัจััยส่วินี้บุคคล แบ่งเป็็นี้เพศึชิาย 24 คนี้ ห้ญิง 24 คนี้ อายุระห้วิ่าง 35-55 ป็ี อาชิ้พป็ระกอบไป็ด้้วิย
นี้ักออกแบบ ผู่บ้ ริห้ารบริษัทออกแบบ นี้ักการตลาด้ ผู่บ้ ริห้ารบริษัทการตลาด้ ผู่้เชิ้�ยวิชิาญด้้านี้การสร้างตรา
สินี้ค้าไลฟ์สไตล์ และนี้ักนี้ิเทศึศึาสตร์ จัำานี้วินี้อาชิ้พละ 8 คนี้
ผ่ลการทด้สอบแนี้วิคิด้

ตารางท้� 1: ผ่ลการทด้สอบแนี้วิคิด้ในี้การสัมีภาษณ์การสนี้ทนี้ากลุ่มี (Focus Group)
สำาห้รับข้ั�นี้บันี้ได้ข้องการออกแบบนี้ั�นี้ ผู่้ให้้ข้้อมีูลส่วินี้ให้ญ่มี้ควิามีเห้็นี้วิ่า องค์กรควิรไต่ข้ึ�นี้ไป็ในี้ระด้ับท้�
3 ค่อการใชิ้การออกแบบเพ่�อกระบวินี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ห้ร่อบริการให้มี่ก่อนี้ แต่อาจัจัะยังไมี่สามีารถุ
พัฒนี้าไป็ถุึงระด้ับ 4 ท้นี้� าำ กระบวินี้การคิด้เชิิงออกแบบและกิจักรรมีด้้านี้การออกแบบไป็ผ่นี้วิกเข้้ากับกลยุทธี์ข้อง
การบริห้ารธีุรกิจัในี้ระด้ับโครงสร้างได้้ เนี้่อ� งจัากการท้จั� ะพัฒนี้าไป็ยังข้ันี้� ท้� 4 นี้ันี้� ต้องใชิ้เวิลา ซื้ึง� ในี้ป็ัจัจัุบนี้ั ควิามี
เป็็นี้รูป็ธีรรมีท้เ� กิด้ข้ึนี้� ยังไมี่ชิด้ั มีากนี้ักวิ่าองค์กรจัะนี้ำาการออกแบบไป็สูก่ ารเป็็นี้วิิสยั ทัศึนี้์ห้ร่อกลยุทธี์ได้้อย่างไร
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ผู่ ้ ใ ห้ ้ ข้ ้ อ มีู ล เ ก่ อ บ ทั� ง ห้ มี ด้ มี้ ค วิ า มี เ ห้็ นี้ วิ ่ า ค วิ ร ค วิ ร เ ป็ ล้� ย นี้ ก า ร คิ ด้ เ ชิิ ง นี้ั ก อ อ ก
แบบ เป็็นี้การคิด้แบบไป็ข้้างห้นี้้า และควิรให้้ควิามีสำาคัญกับการคิด้ไป็ข้้างห้นี้้ากับบุคลากรท้�
เก้�ยวิข้้องทุกคนี้ เพราะไมี่วิ่าจัะเป็็นี้ในี้แง่ข้องธีุรกิจั การทำาการตลาด้ การสร้างผ่ลิตภัณฑ์์ การ
สำารวิจัเส้นี้ทางข้องผู่้บริโภคและการเข้้าถุึงผู่้บริโภคนี้ั�นี้สามีารถุเป็็นี้เร่�องข้องการออกแบบได้้ทั�งห้มีด้
ผู่ใ้ ห้้ข้อ้ มีูลทัง� ห้มีด้แสด้งควิามีคิด้เห้็นี้วิ่านี้ักออกแบบตราสินี้ค้ามี้สวิ่ นี้ร่วิมี ห้ร่อควิรมี้สวิ่ นี้ร่วิมีในี้กระบวินี้
การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่ตง�ั แต่ข้นี้ั� ตอนี้แรกจันี้ข้ันี้� ตอนี้สุด้ท้าย โด้ยผู่ใ้ ห้้ข้อ้ มีูลป็ระมีาณครึง� ห้นี้ึง� มี้ควิามีเห้็นี้
วิ่าควิรมี้การใชิ้ผู่้บริโภคเป็็นี้ผู่้ทด้สอบเพ่�อป็รับป็รุงผ่ลิตภัณฑ์์ก่อนี้ออกสู่ตลาด้ ในี้ข้ณะท้�ผู่้ให้้ข้้อมีูลอ้ก
ป็ระมีาณครึง� ห้นี้ึง� มี้ควิามีเห้็นี้วิ่าไมี่ควิรมี้การใชิ้ผ่บู้ ริโภคเป็็นี้ผู่ท้ ด้สอบเพ่อ� ป็รับป็รุงผ่ลิตภัณฑ์์กอ่ นี้ออกสูต่ ลาด้ในี้
ผ่ลิตภัณฑ์์บางป็ระเภท และไมี่ควิรใชิ้กับผ่ลิตภัณฑ์์ท�ไ้ มี่เคยมี้มีาก่อนี้ และผู่ใ้ ห้้ข้้อมีูลทั�งห้มีด้มี้ควิามีเห้็นี้วิ่า
ตราสินี้ค้าควิรมี้การใชิ้เคร่อ� งมี่อทางการตลาด้เพ่อ� ส่อ� สารตราสินี้ค้าอย่างครบวิงจัร และใชิ้สอ่� ทัง� ออนี้ไลนี้์และออฟไลนี้์
อ้กทั�งควิรมี้การสร้างให้้ผู่้บริโภคมี้ป็ระสบการณ์กับตราสินี้ค้า เพราะการสร้างป็ระสบการณ์ตรงจัะฝ้ัง
รากลึกมีากกวิ่าแค่การส่�อสารตราสินี้ค้าท้�ทำาแค่ให้้รู้จัักแล้วิเล่อก แต่การสร้างป็ระสบการณ์จัะลึกซื้ึ�งกวิ่า
และสงผ่ลกระทบ มีากกวิ่า ในี้แง่ข้องการสร้างควิามีป็ระทับใจั รวิมีไป็ถุึงการสร้างควิามีรู้สึกร่วิมีได้้อก้ ด้้วิย
ห้ลังจัากทด้สอบแนี้วิคิด้แล้วิจัึงได้้รูป็แบบการออกแบบเพ่�อการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ ด้ังนี้้�
รูป็แบบการออกแบบเพ่�อการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์
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ภาพท้� 2: รูป็แบบการออกแบบการส่�อสารตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์
องค์กรควิรไต่ข้ึ�นี้ไป็เพ้ยงแค่ระด้ับท้� 3 ค่อการใชิ้การออกแบบเพ่�อกระบวินี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ห้ร่อ
บริการให้มี่ และควิรเป็ล้ย� นี้การคิด้เชิิงนี้ักออกแบบเป็็นี้การคิด้แบบไป็ข้้างห้นี้้า นี้ักออกแบบตราสินี้ค้ามี้สวิ่ นี้ร่วิมี
ห้ร่อควิรมี้ส่วินี้ร่วิมีในี้กระบวินี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่ตั�งแต่ข้ั�นี้ตอนี้แรกจันี้ข้ั�นี้ตอนี้สุด้ท้าย และไมี่
ควิรมี้การใชิ้ผู่้บริโภคเป็็นี้ผู่้ทด้สอบเพ่�อป็รับป็รุงผ่ลิตภัณฑ์์ก่อนี้ออกสู่ตลาด้ในี้ผ่ลิตภัณฑ์์บางป็ระเภท
ห้ร่อผ่ลิตภัณฑ์์ท้�ไมี่เคยมี้มีาก่อนี้ ตราสินี้ค้าควิรมี้การใชิ้เคร่�องมี่อทางการตลาด้เพ่�อส่�อสารตราสินี้ค้าอย่าง
ครบวิงจัร และใชิ้ส่�อทั�งออนี้ไลนี้์และออฟไลนี้์ อ้กทั�งควิรมี้การสร้างให้้ผู่้บริโภคมี้ป็ระสบการณ์กับตราสินี้ค้า
อภิปีรายผ่ล่การวิิจ๊ัย
ผ่ลการวิิจััยพบวิ่าการนี้ำาการออกแบบมีาใชิ้ในี้การวิางแผ่นี้การตลาด้ให้้ตราสินี้ค้าไลฟ์สไตล์ข้อง
องค์กรนี้ั�นี้ องค์กรควิรไต่ข้ึ�นี้ไป็ในี้ระด้ับท้� 3 ค่อ การใชิ้การออกแบบเพ่�อกระบวินี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ห้ร่อ
บริการให้มี่ซื้�งึ เป็็นี้การใชิ้การออกแบบในี้ข้ั�นี้ตอนี้การทำางานี้ ในี้ท้�นี้้�ห้มีายถุึงการใชิ้ ‘กระบวินี้การออกแบบ’
เข้้ามีามี้ส่วินี้ชิ่วิยในี้การทำางานี้ เป็็นี้การทำางานี้ออกแบบท้�ทำาร่วิมีกันี้ห้ลากห้ลายท้มี เชิ่นี้ ท้มีการตลาด้
ฝ้�ายผ่ลิต จััด้จัำาห้นี้่าย เป็็นี้ต้นี้ โด้ยมี้นี้ักออกแบบเข้้ามีาทำางานี้ร่วิมีกันี้กับท้มีต่าง ๆ ไมี่ใชิ่แค่เพ้ยงรับโจัทย์
มีา ห้ร่อออกแบบมีาจัำานี้วินี้มีากเพ่�อให้้ท้มีอ่�นี้เล่อกเพ้ยงอย่างเด้้ยวิ โด้ยนี้ักออกแบบมี้สิทธีิ�มี้เส้ยงท้�จัะ
ออกควิามีเห้็นี้และทำางานี้ร่วิมีกันี้บนี้ห้ลักการและเห้ตุผ่ลในี้มีุมีมีองท้�เป็็นี้ป็ระโยชินี้์ต่อธีุรกิจั ซื้ึ�งตรงกันี้กับท้�
วิรรณยศึ บุณเพิ�มีและไตรรัตนี้์ สิทธีิทูล (2559, นี้. 149) นี้ำาเสนี้อวิ่ากิจักรรมีด้้านี้การออกแบบควิรถุูก
ด้ำาเนี้ินี้การอยู่ในี้ระด้ับข้องโครงสร้างทางธีุรกิจัเป็็นี้สำาคัญ และผ่ลการวิิจััยในี้ครั�งนี้้�ยังแสด้งให้้เห้็นี้วิ่า
กระบวินี้การออกแบบควิรได้้รับการสนี้ับสนีุ้นี้ให้้สอด้คล้องกับรูป็แบบข้องวิัฒนี้ธีรรมีข้ององค์กรนี้ั�นี้ ๆ
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการสนี้ับสนีุ้นี้จัากผู่้นี้ำาอาวิุโสในี้องค์กร เชิ่นี้ เจั้าข้อง ผู่้บริห้าร ห้ร่อห้ัวิห้นี้้าระด้ับสูง ซื้ึ�ง
กลุ่มีผู่้นี้ำาเห้ล่านี้้�ควิรมี้ลักษณะข้องผู่้นี้ำาท้�เห้มีาะสมีกับการนี้ำากระบวินี้การออกแบบมีาใชิ้ในี้กระบวินี้การ
และเชิ่นี้เด้้ยวิกันี้กับท้� วิรรณยศึ บุณเพิ�มีและไตรรัตนี้์ สิทธีิทูล (2559, นี้. 144) แสด้งให้้เห้็นี้วิ่าการมีุ่งส่งเสริมี
ควิามีรูค้ วิามีเข้้าใจัและสร้างป็ระสบการณ์ด้า้ นี้การออกแบบให้้แก่กลุมี่ ผู่บ้ ริห้ารและเจั้าข้องกิจัการโด้ยตรงเป็็นี้ป็ระ
เด้็นี้สำาคัญท้ผ่� มีู้ ส้ วิ่ นี้เก้ย� วิข้้องในี้ทุก ๆ ภาคส่วินี้ควิรห้ันี้มีาให้้ควิามีสนี้ใจัและทำาการพัฒนี้าอย่างจัริงจัังและต่อเนี้่อ� ง
สำาห้รับการคิด้เชิิงนี้ักออกแบบนี้ั�นี้ ผ่ลการวิิจััยพบวิ่ามี้ควิามีแตกต่างจัากทฤษฎี้ข้อง Danish Design Center (Centre, 2011) ค่อ ควิรเป็ล้�ยนี้เป็็นี้การคิด้ไป็ข้้างห้นี้้า ด้้วิยการเริ�มีจัากการห้า
ควิามีเป็็นี้ไป็ได้้ในี้บริบทข้องการออกแบบ (Find Possibility in Design Context) แทนี้การเข้้าใจัป็ัญห้า
(Empathize) ในี้การกำาห้นี้ด้ป็ัญห้าให้้ชิัด้เจันี้ (Define) เป็ล้�ยนี้เป็็นี้การเชิ่�อมีต่อควิามีเป็็นี้ไป็ได้้นี้�นี้ั ให้้เป็็นี้
รูป็ธีรรมี (Articulate into physical) การระด้มีควิามีคิด้ (Ideate) เป็ล้ย� นี้เป็็นี้การแบ่งป็ันี้บริบทท้ค� ด้ิ กับท้มีให้้
เข้้าใจัตรงกันี้ เชิ่�อมีโยงกันี้ (Alignment Process) จัากนี้ั�นี้จัึงสร้างต้นี้แบบท้�เล่อก (Prototype) เพ่�อทด้สอบ
(Test) โด้ยมี้ศึูนี้ย์กลางอยู่ท�้การให้้ควิามีสำาคัญกับการคิด้แบบไป็ข้้างห้นี้้ากับบุคลากรท้�เก้�ยวิข้้องทุกคนี้
ในี้กระบวินี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่ ผ่ลการวิิจััยพบวิ่านี้ักออกแบบควิรมี้ส่วินี้ร่วิมีในี้ทุก
ข้ั�นี้ตอนี้ข้องการพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ให้มี่ โด้ยป็รับเป็ล้�ยนี้ข้ยายข้อบเข้ตข้องการด้ำาเนี้ินี้งานี้จัากท้�มี้
แผ่นี้กออกแบบท้�ทำางานี้ค่อนี้ข้้างเป็็นี้เอกเทศึอยู่ภายใต้ฝ้�ายวิิจััยและพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ห้ร่อฝ้�ายอ่�นี้ ๆ
ให้้แผ่นี้กออกแบบเชิ่�อมีโยงกับส่วินี้ต่างๆ ท้�เก้�ยวิข้้องทั�งห้มีด้ภายในี้และภายนี้อกองค์กร เริ�มีตั�งแต่
ศึึกษาพฤติกรรมีข้องผู่้บริโภคผ่่านี้กระบวินี้การ พัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ ด้ำาเนี้ินี้การผ่ลิต นี้ำาเสนี้อออกสู่ตลาด้
ส่�อสารถุ่ายทอด้ภาพลักษณ์ข้องผ่ลิตภัณฑ์์และองค์กรท้�มี้เอกลักษณ์เฉพาะตัวิส่งถุึงมี่อลูกค้าอย่าง
มี้ป็ระสิทธีิผ่ล นี้อกจัากนี้้ค� วิรป็รับโครงสร้างข้ององค์กรให้้แผ่นี้กออกแบบข้ยายข้อบเข้ตควิามีรับผ่ิด้ชิอบและ
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สามีารถุส่อ� สารได้้โด้ยตรงกับผู่บ้ ริห้ารสูงสุด้ เชิ่นี้เด้้ยวิกับท้� เอกจัิตต์ จัึงเจัริญ (2559, นี้. 10) ได้้แสด้งให้้เห้็นี้วิ่า
ข้อบเข้ตข้องการออกแบบจัำาเป็็นี้ท้�จัะต้องมี้การข้ยายออกไป็จัากแต่เด้ิมีท้�เนี้้นี้เฉพาะการออกแบบท้�ตัวิ
ผ่ลิตภัณฑ์์อย่างเด้้ยวิซื้ึ�งทำาในี้ลักษณะข้องฮาร์ด้ด้้ไซื้นี้์ (Hard Design) ซื้ึ�งก่อให้้เกิด้ป็ัญห้าจัากการทำางานี้ท้�
เป็็นี้เอกเทศึ ข้าด้ควิามีเชิ่�อมีต่อกับลูกค้าและส่วินี้ต่าง ๆ ภายในี้องค์กรส่งผ่ลให้้ได้้สินี้ค้าท้�ไมี่ตรงกับ
ควิามีต้องการข้องลูกค้า ให้้มีงุ่ ไป็สูส่ วิ่ นี้ข้องซื้อฟท์ด้ไ้ ซื้นี้์ (Soft Design) มีากข้ึนี้� โด้ยในี้กระบวินี้การออกแบบ
และพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์นี้นี้ั� นี้ักออกแบบจัะต้องมี้ควิามีรับผ่ิด้ชิอบและมี้สวิ่ นี้เก้ย� วิข้้องตัง� แต่ระยะเริมี� แรกและในี้
ทุก ๆ ข้ันี้� ตอนี้ข้องการออกแบบและพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ เริมี� จัากพิจัารณากลุมี่ ลูกค้าเป็้าห้มีาย สัมีผ่ัสโด้ยตรงกับลูกค้า
พิจัารณาสภาวิะแวิด้ล้อมีการใชิ้ชิ้วิิตข้องลูกค้า กำาห้นี้ด้ตำาแห้นี้่งข้องตัวิสินี้ค้า ภาพลักษณ์ พิจัารณาควิามี
สอด้คล้องกับกลยุทธี์ห้ลักข้องธีุรกิจัเพ่�อพัฒนี้าแนี้วิคิด้ข้องตัวิสินี้ค้าในี้เร่�องสุนี้ทร้ยภาพและการทำางานี้ให้้มี้
ควิามีโด้ด้เด้่นี้ พัฒนี้าต้นี้แบบ ป็รับแก้และด้ำาเนี้ินี้การในี้เร่�องการผ่ลิตติด้ตามีและด้ำาเนี้ินี้การป็รับป็รุง
การออกแบบ นี้อกจัากนี้้�นี้ักออกแบบจัะต้องรับห้นี้้าท้�ในี้การส่�อสารและถุ่ายทอด้แนี้วิควิามีคิด้ข้องการออก
แบบให้้ทกุ ๆ ส่วินี้ในี้องค์กรได้้รบั ทราบ ทัง� ผู่บ้ ริห้าร ฝ้�ายข้าย ฝ้�ายการตลาด้ ฝ้�ายวิิจัยั และพัฒนี้าและฝ้�ายผ่ลิต
รวิมีทัง� ส่อ� สารไป็ยังลูกค้าโด้ยมี้วิตั ถุุป็ระสงค์เพ่อ� ต้องการให้้เกิด้ควิามีเป็็นี้ห้นี้ึง� เด้้ยวิในี้การถุ่ายทอด้เอกลักษณ์ข้อง
สินี้ค้าและกิจัการ (Brand Identity) ไป็สูผ่่ บู้ ริโภค และควิรแยกฝ้�ายออกแบบให้้มีโ้ ครงสร้างท้ข้� นี้ึ� ตรงกับผู่บ้ ริห้ารสูงสุด้
เพ่อ� มี้ควิามีสะด้วิกในี้การส่อ� สารได้้โด้ยตรงและสามีารถุเชิ่อ� มีต่อเข้้ากับส่วินี้ต่าง ๆ ข้ององค์กรได้้เป็็นี้อย่างด้้นี้นี้ั� เอง
ในี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ควิรมี้การใชิ้กระบวินี้การผ่ลิตภัณฑ์์ทมี�้ ้คณ
ุ สมีบัติสำาคัญนี้้อยท้ส� ุด้ท้ส� ามีารถุซื้่�อ
ข้ายได้้ ซื้ึ�งตรงกับแนี้วิคิด้ข้อง Lean (Ries, 2011, p. 75) ท้�อธีิบายวิ่าเป็็นี้การใชิ้ระบบท้มีในี้การด้ำาเนี้ินี้
กิจักรรมีด้้านี้การพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์และบริการด้้วิยควิามีรวิด้เร็วิ โด้ยใชิ้ผู่้บริโภคเป็็นี้ผู่้ทด้สอบเพ่�อป็รับป็รุง
ผ่ลิตภัณฑ์์และบริการอ้กครัง� ก่อนี้ออกสูต่ ลาด้ โด้ยเป็็นี้ผ่ลิตภัณฑ์์ทมี�้ ค้ ณ
ุ สมีบัตสิ าำ คัญนี้้อยท้ส� ดุ้ ท้ส� ามีารถุซื้่อ�
ข้ายได้้ ห้ร่ออาจัจัะกล่าวิได้้วิา่ อยูใ่ นี้ข้ันี้� ตำา� ท้ส� ดุ้ เท่าท้จั� ะให้้นี้กั พัฒนี้าได้้ทด้ลองใชิ้และชิ่วิยให้้ผ่ลตอบกลับ เพ่อ� ท้�
จัะพัฒนี้าผ่ลิตภัณฑ์์ต่อให้้สำาเร็จั ทั�งนี้้� ผ่ลการวิิจััยในี้ครั�งนี้้�ยังพบวิ่าไมี่ควิรมี้การใชิ้ผ่บู้ ริโภคเป็็นี้ผู่้ทด้สอบในี้
ผ่ลิตภัณฑ์์บางป็ระเภท เชิ่นี้ ผ่ลิตภัณฑ์์อป็ุ โภคบริโภคท้ต� อ้ งใชิ้งบป็ระมีาณสูง ห้ร่ออาห้ารและยาท้ต� อ้ งมี้กระบวินี้
การผ่่านี้สำานี้ักงานี้คณะกรรมีการอาห้ารและยาก่อนี้ท้จั� ะออกสูต่ ลาด้ และผ่ลิตภัณฑ์์ทไ�้ มี่เคยมี้มีาก่อนี้ห้ร่อเป็็นี้
ผ่ลิตภัณฑ์์ทมี้� เ้ ทคโนี้โลย้ข้นี้ั� สูง เพราะห้ากผ่ลิตภัณฑ์์ด้งั กล่าวิมี้คณ
ุ สมีบัตไิ มี่ครบถุ้วินี้ผู่บ้ ริโภคจัะเกิด้ควิามีรูส้ กึ ด้้านี้ลบได้้
สำาห้รับการส่อ� สารตราสินี้ค้า ควิรใชิ้วิธีิ ก้ ารส่อ� สารแบบครบวิงจัร ท้ป็� ระกอบไป็ด้้วิยส่อ� ทัง� ออนี้ไลนี้์และออฟไลนี้์
โด้ยสร้างให้้ผ่บู้ ริโภคมี้ป็ระสบการณ์กบั ตราสินี้ค้า ด้ังท้� Kotler, Kartajaya, และ Setiawan (2017) ได้้แสด้งให้้เห้็นี้วิ่า
การสร้างป็ระสบการณ์ด้้ ๆ ให้้กบั ทุก ๆ ก้าวิข้องการเด้ินี้ทางข้องลูกค้า (Customer Journey) และจัุด้สัมีผ่ัสข้องลูกค้า
(Customer Touch point) ตัง� แต่กระบวินี้การสร้างการรับรู้ สร้างการด้ึงดู้ด้ การถุามีถุึงสินี้ค้า เกิด้การซื้่อ� สินี้ค้า
จันี้ไป็ถุึงการสนี้ับสนีุ้นี้และบอกต่อ จัะส่งผ่ลต่อควิามีเข้้าใจัและย่นี้ระยะกระบวินี้การตัด้สินี้ใจัข้องลูกค้าให้้รวิด้เร็วิยิง� ข้ึนี้�
ข้อเสื่นอแนะ
1.นี้ำาผ่ลการวิิจััยไป็ใชิ้เป็็นี้พ่�นี้ฐานี้ควิามีคิด้เริ�มีต้นี้ต่อห้นี้่วิยงานี้ต่าง ๆ ทั�งจัากภาครัฐและภาคเอกชินี้
เพ่�อเล็งเห้็นี้ถุึงควิามีสำาคัญข้องการพัฒนี้ารูป็แบบการออกแบบเพ่�อการส่�อสารตราสินี้ค้า และเพ่�อเป็็นี้การ
วิางแผ่นี้และเตร้ยมีการสำาห้รับการพัฒนี้าต่อไป็
2.ส่งเสริมีควิามีรู้ ควิามีเข้้าใจั และสร้างป็ระสบการณ์ด้้านี้การออกแบบโด้ยตรงสู่กลุ่มีผู่้บริห้ารและ
เจั้าข้องกิจัการ นี้ักการตลาด้ นี้ักข้าย และวิิศึวิกร ให้้เกิด้ควิามีเข้้าใจัวิ่าการด้ำาเนี้ินี้กิจักรรมีด้้านี้การออกแบบ
สามีารถุเข้้าถุึงระด้ับโครงสร้างข้องธีุรกิจัได้้ ในี้ข้ณะเด้้ยวิกันี้ส่งเสริมีนี้ักออกแบบให้้เข้้าใจัห้นี้้าท้�ข้อง
ฝ้�ายต่าง ๆ ท้ก� ล่าวิมีาและสร้างควิามีเข้้าใจัวิ่าการออกแบบก็ควิรถุูกทด้สอบทางการตลาด้ด้้วิยเชิ่นี้กันี้ แนี้วิคิด้
ด้ังกล่าวิจัะชิ่วิยพัฒนี้ารูป็แบบการออกแบบเพ่�อการส่�อสารตราสินี้ค้าต่อไป็
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3.แนี้วิทางการวิิจััยในี้อนี้าคต ทำาการสำารวิจัพฤติกรรมีเชิิงลึก ห้นี้้าท้�และรูป็แบบการทำางานี้
ข้องนี้ักการตลาด้และนี้ักออกแบบ เพ่�อค้นี้ห้าวิิธี้การทำางานี้ร่วิมีกันี้ในี้ทุกข้ั�นี้ตอนี้ได้้อย่างมี้ป็ระสิทธีิภาพ
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