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Abstract   

The objectives of this studies were; 1)  to study the concepts and strategies of 

branding sustainable products, and 2)  to study the sustainable Jeans product branding 

strategy. Conducting this research Use qualitative research methods by conducting in-depth 

research and interviews from leading Jeans company. 

The studies were showed that, sustainability concepts and strategies of branding 

sustainable products were delicate processes at every stage. successful sustainability brand 

management consists of a 6- step process, 1)  target analysis, 2)  brand design.  3)  brand 

identity creation 4)  branding process 5)  elevation the brand to the international level 6) 

developing sustainable product brands. sustainability Jeans branding strategies the process 

of implementing a socially and environmentally responsible business approach is an 

important part of enabling the business to succeed and leading to good development in 

the future, where the implementation of social responsibility activities is not just the 

implementation of corporate activities.  It can represent an operation that has a positive 
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impact on those around you. It also has a significant impact on the organization and brand 

image. 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและกลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความ

ยั่งยืน และ 2) เพื่อศึกษากลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑยีนสเพื่อความยั่งยืน การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ 

ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักมาจากผูบริหาร

บริษัทยีนสชั้นนำ  

 ผลการวิจัยพบวา 1) แนวคิดและกลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื ่อความยั ่งยืน เปน

กระบวนการที่ละเอียดออนในทุกขั้นตอนกระบวนการ โดยการบริหารแบรนดเพื่อความยั่งยืนที่มีแนวโนม

ประสบความสำเร ็จประกอบดวยกระบวนการ 6 ขั ้นตอน 1) การวิเคราะหกลุ มล ูกคาเปาหมาย 

2) การออกแบบโครงสรางแบรนด 3) การสรางเอกลักษณของแบรนด 4) กระบวนการสรางแบรนด 

5) การยกระดับแบรนดสูสากล 6) การพัฒนาแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความยั่งยืน 2) กลยุทธการสรางแบรนด

ผลิตภัณฑยีนสเพื่อความยั่งยืน กระบวนการใชวธิดีำเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

เปนสวนสำคัญทำใหธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จและนำไปสูการพัฒนาที่ดีในอนาคตซึ่งการดำเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมไมเปนเพียงการดำเนินกิจกรรมขององคกรเทานั้น สามารถแสดงถึงการ

ดำเนินที่สงผลดีตอคนรอบขาง ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งผูบริโภค และยังสงผลตอองคกรและภาพลักษณ

ของแบรนดเปนอยางมาก 
 

คำสำคัญ : กลยุทธการสรางแบรนด, แบรนดผลิตภัณฑ, ผลิตภัณฑยีนส, ความยั่งยนืของแบรนด 
 

บทนำ  

ยีนสเปนเครื่องแตงกายท่ีมีรูปแบบและลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมกัน

อยางแพรหลายผูบริโภคสามารถเลือกเพื่อใหเขากับบุคลิกภาพของตนเองพรอมกับความรวมสมัย ใน

ประเทศไทย การสวมใสกางเกงยีนสเปนที่นิยมไปอยางกวางขวางครอบคลุมกลุมผูบริโภคทุกเพศทุกวัย ซ่ึง

สวนหนึ่งเปนผลจากการยอมรับของผูบริโภคที่ เริ่มมีพฤติกรรมใสยีนสไปทำงานมากขึ้น โดยรอยละ 74 

ของกลุมพนักงานออฟฟศตางนิยมสวมใสยีนสไปทำงานอยางนอยหนึ่งครั้งตอสัปดาหพบวาคนไทยมีกางเกง

ยีนสประมาณรอยละ 6 หรือโดยเฉลี่ย 11 ตัวมากเปนอันดับ 4 ของโลก (COTTON USA, 2018) โดยมูลคา

ของตลาดกางเกงยีนสในป 2561 มีมูลคาถึง 22,000 ลานบาท แบงเปนกลุมแบรนดรอยละ 76 ไมมีแบรนด

รอยละ 24  มีอัตราการเติบโตตอปรอยละ 20  โดยแบรนดแม็คยีนสมีสวนแบงการตลาด สูงสุดรอยละ 32 

ตามมาดวยลีวายสรอยละ 27.50 แบรนดแรงเลอรรอยละ 11.20 ลรีอยละ 9.5 ในป พ.ศ. 2562 จากขอมูล
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) สิ่งทอและ

เครื่องนุงหมกลุมเสื้อผามีการผลิตเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 20.15 คาดการณมูลคาการสงออก 600 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ เมื ่อเทียบกับ 2561 ที่ผานมา (Economic Research Center, 2019) สรุปวาธุรกิจเสื ้อผารูป 

ยังเติบโตไดอยางตอเนื่องทำใหผูประกอบการธุรกิจเสื้อผาประเทศไทยตองเตรียมตัวรับมือกับกลุมประเทศ

อาเซียนที่จะเขามาเปดตลาดการคาในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑเครื่องนุงหมที่ทั่วโลกใหความ

ยอมรับอยางปฏิเสธไมไดคือยีนสสามารถครอบครองใจคนท่ัวทุกมุมโลกมาหลายชั่วอายุคน ถือวาเปนแฟชั่น

ที่ยาวนานกวาแฟชั่นเสื้อผาใดๆที่ปรากฏซึ่งรูปลักษณในแบบเฉพาะตัว และมีเสนหในตัวเอง เชน สีผาที่ซีด

จางลงเนื้อผาที่ขาดเปนริ้วจากอายุการใชงานแตสงผลใหเปนจุดเดนที่สงผลใหยีนสแพรหลายไปทั่วโลกแม

เวลาจะผานมาเนนินานแตรูปทรงของกางเกงยีนสยังคงเอกลักษณยีนสในยุคเริ่มตนเอาไวไดอยางครบถวน 

(GQ Edition, 2018) แมสถานการณการแขงขันตลาดยีนสเปนไปอยางเขมขนแตในป 2563 บริษัทหลาย

แหงกำลังดำเนินการดานความยั่งยืนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของความยั่งยืนไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียนในวาระ

เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และทำใหการหมุนเวียนเปนสวนหนึ่งของทุกจุดในหวงโซอุปทาน จาก

การจางผลิต ไปยังการจัดจำหนายผลิตภัณฑบริษัทสิ่งแวดลอมมากขึ้นมีการรวมกันลงนามแบงปนขอมูลผู

จัดหาวัตถุดิบเพ่ือใหมีความโปรงใสมากข้ึนแกผูบริโภคและคาดวาแนวโนมดังกลาวจะยังคงดำเนินในปตอไป 

(Thailand Textile Institute, 2019) 

 เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน จึงเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาวาทามกลางภาวะการณ

แขงขันท่ีรุนแรง กระบวนการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความยั่งยืนเปนประเด็นท่ีมีการวิจัยคอนขางนอย มี

เพียงแตงานวิจัยท่ีมุงเนนในมุมมองของกระบวนการสรางแบรนดและการบริหารคุณคาแบรนดในทัศนคติ

ของลูกคา ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเรื่องกลยุทธกระบวนการสรางแบรนดผลิตภัณฑ

เพื ่อความยั ่งย ืน กรณีศึกษา ผู นำผลิตภัณฑในธุรกิจยีนส โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษาแนวคิด 

การสรางแบรนดเพื่อความยั่งยืนและเพื่อศึกษากลยุทธกระบวนการสรางแบรนดเพื่อความยั่งยืนซึ่งผลวิจัย

ในครั ้งนี ้ชวยใหผู นำบริษัทนักออกแบบเสื ้อผาหรือผู ที ่ตองการทำธุรกิจยีนสสามารถนำผลวิจัยไป 

ใชสรางแบรนด ธุรกิจอ่ืนๆสามารถนำผลวิจัยไปประยุกตใชเปนแนวทางในการสรางแบรนดในอนาคต 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและกลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความยั่งยืน 

2. เพ่ือศึกษากลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑยีนสเพ่ือความยั่งยืน 
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืนกรณีศึกษา 

ผูนำผลิตภัณฑในธุรกิจยีนส ใชแนวคิดกระบวนการสรางแบรนด แนวคิดการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดำเนินธุรกิจ แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
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 2. ขอบเขตดานประชากร ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงคในการศึกษา โดยผูวิจัยเลือกแบรนดธุรกิจยีนสชั้นนำมาแบรนดหนึ่งที่ประสบ

ความสำเร็จและเปนที่ยอมรับในการใชกลยุทธบริหารแบรนด และใหความสำคัญกับความยั่งยืนของ

ผลิตภัณฑ เหมาะสำหรับเปนตัวอยางท่ีดี ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 

กรอบแนวคิด 

 
 

นิยามศัพท 

แบรนด หมายถึง ตราสินคา ชื่อ ขอความ หรือสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงสินคาหรือบริการของผูขายท่ี

สามารถแสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากคูแขงขัน 

กระบวนการสรางแบรนด หมายถึง ขั้นตอนสรางแบรนด มีองคประกอบสำคัญ 5 ขั้นตอน การระบุ

กลุ มเปาหมาย (Target Market) การออกแบบตราสินคาหรือแบรนด (Branding Design) การสราง

เอกลักษณของแบรนด (Brand Identity Creation) การสรางแบรนด (Brand Building) ยกระดับ 

แบรนด (Leveraging the Brand) 

ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจยีนส เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคใหไดรับความพึง

พอใจ ซ่ึงประกอบดวย ฉลากผลิตภัณฑ (Brand) การออกแบบ (Design) ฉลากผลิตภัณฑ (Brand) ความมี

ประโยชน (Usefulness) ความสะดวกสบาย (Convenience) คุณคาผลิตภัณฑ (Value) คุณภาพ

ผลิตภัณฑ (Quality) บรรจุภัณฑ (Packaging) 
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ความยั ่งยืน หมายถึง แนวทางใหมสำหรับการยืนหยัดบนโลกธุรกิจ สอดรับกับสภาพสังคมและ

สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตอบโจทยความตองการของผูบริโภค ขณะเดียวกันเปนการปกปองทรัพยากร

สำหรับคนรุนตอไปในอนาคต 

การสรางแบรนดเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Brand) กระบวนทัศนใหมในการจัดการธุรกิจโดยเปน

แบรนดท่ีคำนึงถึงประโยชนขององคกรและสวนรวม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม ควบคูกัน

ไป เพ่ือกอใหเกิดการเติบโตท่ียั่งยืน 

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดกระบวนการสรางแบรนด การสรางแบรนดไมไดเกิดขึ้นในลักษณะสุม (Random) หากแตเปน

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เปนหลักการและกระบวนการ (Process) มีขั้นตอนการตั้งตนอยางมีระบบ 

สรางโดยผานกระบวนการคิดและศึกษามาอยางเปนระเบียบโดยความตั้งใจ (Yathip, 2014) เสนอเปน

หลักการวากระบวนการสรางแบรนดกระบวนการออกแบบแบรนดประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก การระบุ

กลุ มเปาหมาย (Target Market) การออกแบบแบรนดหรือแบรนด (Branding Design) การสราง

เอกลักษณของแบรนด (Brand Identity Creation) การสรางแบรนด (Brand Building) การยกระดับของ

แบรนด (Leveraging the Brand) 

แนวคิดการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที ่จะตองมีระบบภูมิคุ มกันในตัวที ่ดี

พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในภายนอกและภายใน (Chaikar, 2018) 

ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำองคความรูตางๆมาใช

ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ โดยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในระดับใหมีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความ

รอบรูท่ี เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมีสติปญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและ

พรอมตอการ รองรับการเปลี่ยนแปลง (Chaiwat, 2014) 

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โครงการ CSR หรือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

เปนกิจกรรมที่องคกรทำมาเพื่อชวยเหลือหรือตอบแทนสังคมเพื่อใหองคกร พนักงาน และสังคมภายนอก 

สามารถอยูรวมกันได (Kotler & Lee 2010) จำแนกความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) เปน 6 

ชนิดกิจกรรมหลัก คือ การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) การตลาดท่ี

เกี ่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) การตลาดเพื ่อมุ งแกไขปญหาสังคม 

(Corporate Social Marketing)  การบร ิจาคเพ ื ่อการก ุศล (Corporate Philanthropy)  การอาสา

ชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) การประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

(Socially Responsible Business Practices) 
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การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับกระบวนการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน 

พบวา มีการศึกษาเรื่องกระบวนการสรางแบรนดอยูบาง (Nantida, 2013; Sirintip, 2015; Darongdejkul, 

2015) อยางไรก็ตามเปนงานวิจัยท่ีมุงเนนในมุมมองของกระบวนการสรางแบรนดเพียงขั้นตอนเดียวและ

การบริหารคุณคาแบรนดในทัศนคติของลูกคา (Phongphiphatwatthana, 2017) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความยั่งยืนกรณีศึกษา ผูนำผลิตภัณฑในธุรกิจ

ยีนสซึ่งผูวิจัยใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเอกสารและการ

สัมภาษณเชิงลึก เพื่อศึกษาการแนวทางการสรางชื่อเสียง การออกแบบสินคา การวิเคราะหกำหนดจุดยืน

และตัวตนของแบรนด รวมถึงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจเพ่ือความยังยืน 

 เครื่องมือวิจัย 

 การสัมภาษณกับผูบริหารธุรกิจยีนสชั้นนำโดยการสัมภาษณเจาะลึกเก็บขอมูลจะนัดหมายวันเวลา

และสถานที่สำหรับใชในการสัมภาษณเมื่อถึงกำหนดการผูวิจัยไดเดินทางไปสัมภาษณตามสถานที่ที่ไดนัด

หมายเพ่ือทำการสัมภาษณและกอนทำการสัมภาษณจะอธิบาย วัตถุประสงคของการสัมภาษณโดย อนุญาต

ในการจดบันทึกและบันทึกเสียงระหวางทำการสัมภาษณคำถามมีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธการสรางแบรนด

ผลิตภัณฑเพ่ือความยั่งยืน ซ่ึงแบงหัวขอการสัมภาษณออกเปน 2 สวนดังนี้ 

 1. แบบสัมภาษณตอนท่ี 1 แนวคิดและกลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความยั่งยืน 

 2. แบบสัมภาษณตอนท่ี 2 กลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑยีนสเพ่ือความยั่งยืน  

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. การศึกษาคนควางานวิจัย เอกสาร แนวคิด และบทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย เพ่ือ

ศึกษาและกำหนดแนวทางในการหาขอบเขตของงานวิจัย 

 2.  นำบทสัมภาษณเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกตองและเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมแลวนำขอมูลจากอาจารยท่ีปรึกษามาปรับแกไข 

 3. ทำการแกไขบทสัมภาษณใหมีความถูกตองครอบคลุมเนื้อหาแลวนำไปเก็บขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ดำเนินวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-

Structured Interview) เปนการสัมภาษณที่มีการวางแผนการสัมภาษณไวกอนลวงหนาอยางมีความ

เขมงวดพอประมาณและขอคำถามในการสัมภาษณมีประเด็นคำถามอยางคราวๆและครอบคลุมแกนสำคัญ

ของเรื่อง 
 ภายหลังการสัมภาษณไดทำการสรุปขอมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณเพื่อหาแนวทางการศึกษา

กระบวนการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความยั ่งย ืนจากนั ้นจึงนำประเด็นหลัก (Major Themes) 
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มาพิจารณา แบงออกเปนประเด็นยอย (Sub-themes) และหัวขอยอย (Categories) และตรวจสอบความ

ถูกตองของผล การศึกษาที ่ได จากการเก็บรวมรวมขอมูลตาง ๆ ที ่กำหนดไวทั ้งหมดมาจำแนก  

จัดหมวดหมู หลังจากนั้นจึง นำขอมูลมาวิเคราะหดวยการตีความ (Interpretation) เพื่อสรางขอสรุปของ

ขอมูลประเด็นตาง ๆ และ นำเสนอผลการวิจัยดวยการเขียนแบบพรรณนา 

 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห

ถึงประเด็นยอยและนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการพรอมทั ้งเสนอขอเสนอแนะและแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งตอไป โดยวิธีการเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 1. แนวคิดและกลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความยั่งยืน 

 ผลการวิจัยพบวา แนวคิดและกลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน มีกระบวนการท่ี

ละเอียดออนในทุกขั้นตอน ประวัติของแบรนดลวนแตแสดงเอกลักษณของแบรนดได ดังนั้นการสราง

เอกลกัษณแบรนดควรทำใหผูบริโภคมองเห็นถึงความชัดเจนตรงกับการแสดงบุคลิกภาพของแบรนด ซ่ึงทำ

ใหผูบริโภคจดจำและนึกถึงภาพแบรนดไดงายขึ้น โดยแกนแทของคำม่ันสัญญาจากเจาของแบรนดที่จะสง

มอบไปถึงผูบริโภค การสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจ เปนสิ่งสำคัญในการสรางแบรนดหรือแบรนดใหเกิด

ความแตกตางและโดดเดนออกมาจากสินคาทั่วไปในทองตลาดรวมถึงคูแขงขันทางธุรกิจตั้งแตขั้นตอนการ

สรางแบรนดจนไปถึงขั้นตอนในการยกระดับของแบรนดโดยทุกหลักการและแนวคิดหลักที่สำคัญที่สุดคือ

การใหลูกคาหรือผูบริโภคมีสวนสำคัญในการชี้วัดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดหรือการ

ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑอุปโภคและบริโภครวมถึงการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมดำเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหท้ังในเชิงปองกันดวยการหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดปญหาทางสังคมหรือ

ในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการ

ยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษสิ่งแวดลอมโดยที่องคกรธุรกิจสามารถที่จะดำเนินการเองหรือ

เลือกท่ีจะรวมมือกับพันธมิตรภายนอก 

 การสรางแบรนดถึงแมจะประสบความสำเร็จ แตหากบุคลากรซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการ พัฒนา

และขับเคลื่อนแบรนดมากท่ีสุด ไมเขาใจแบรนดและมุงทำใหแบรนดครองใจผูใชอยางแทจริง รวมถึงการ

สรางแบรนดโดยไมทำการศึกษาขอมูลและข้ันตอนรวมถึงผูบริโภคใหดีกอน ก็สามารถทำใหแบรนด

กลายเปนประวัติกรณีศึกษาธุรกิจท่ีมีความลมเหลวโดยปริยาย 

 2. กลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑยีนสเพ่ือความยั่งยืน 

 1)  ก ิจกรรมความร ับผ ิดชอบต อส ั งคมและส ิ ่ งแวดล อม CSR (Corporate Social 

Responsibility) ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและทีมงานมีกิจกรรมการใสใจดูแลสังคมและผูมีสวนไดเสีย 
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ทุกฝายใหไดรับความเปนธรรมเทาเทียมกัน โดยรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

องคกร เพื่อนำไปสูเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่ยั ่งยืน แตปญหาเรื ่องการใชน้ำของธุรกิจยีนส และ

กระบวนการผลิตยีนสท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง เนื่องจากยีนสถือวาเปนเครื่องนุงหมซ่ึงเปนปจจัย

สี่ในการดำเนินชีวิตก็ถือเปนอีกตัวการทำลายสิ่งแวดลอมของโลกรองจากพาสติก 

  2) กลยุทธการพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและทีมงานประยุกตนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

บริหารระบบในองคกร วิธีการกำจัดปญหาท่ีเกิดจากกระบวนการการผลิตและกำหนดใหมีระบบการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดย

บริษัทไดใสใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตกำหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นโยบาย

การลดของเสียในกระบวนการการผลิต นโยบายการลดการใชพลังงานในองคกร นโยบายบำบัดของเสีย

และนโยบายการพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช โดยคำนึงถึงความมั ่นคงและยั ่งยืนมากกวาการแสวงหา

ผลประโยชนในระยะสั้น มีความรอบรูในธุรกิจที่ตนดำเนินการอยูและศึกษาขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา 

สามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

 สรปุวาผลการการดำเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งท่ีจะทำให

ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จและนำไปสูการพัฒนาท่ีดีในอนาคตซ่ึงการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมไมใชเปนเพียงการดำเนินกิจกรรมขององคกรเทานั้นแตแสดงถึงการดำเนินท่ีสงผลดีตอคนรอบของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังผูบริโภค และยังสงผลตอองคกรและภาพลักษณของแบรนดเปนอยางมาก ดังคำ

กลาวที่วา ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรเปนแนวทางที่เหมาะสมในการประยุกตใช

ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทเพราะเชื่อมั่นวาการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบจะ

ทำใหธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จอยางยั่งยืนสามารถสงผลใหเกิดประโยชนที่หลากหลายทั ้งใน

ลักษณะท่ีเปนนามธรรม และรูปธรรม 

 

อภิปรายผล 

1. แนวคิดและกลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑเพ่ือความยั่งยืน  

 1.1 กระบวนการการระบุกลุมเปาหมาย ผลวิจัยพบวากอนดำเนินการการสรางแบรนด ไดทำ

การวิเคราะหจุดแขง จุดออน โอกาสและอุปสรรคโดยประเมินตามความตองการของกลุมผูบริโภคเปาหมาย

วามีกลยุทธท่ีควรทำในแตละข้ันตอนโดยจากการวิเคราะหพบวากระบวนการสรางแบรนด ใชปจจัยท่ีสงผล

กระทบในแงของการเอื้อประโยชนใหกับการดำเนินธุรกิจคือโอกาสเปนหลักโดยดูจากความตองการของ

ผู บริโภคที ่มีความคาดหวังในตัวแบรนดมีการผลิตสินคาตรงตามความตองการของผู บริโภคหรือไม 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการสรางแบรนดของ (Yathip, 2014) ใหคำจัดกัดความไววาการระบุ
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กลุมเปาหมายนั้นมีการวิเคราะหทั้งหมดสามดานคือ การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค 

การวิเคราะหคูแขงในตลาดและการวิเคราะหผูบริโภค 

 1.2 การออกแบบแบรนดผลวิจัยพบวาการสรางแบรนด ไดมีการออกแบบโครงสรางวิสัยทัศน

ของแบรนด ประโยชนที ่ไดรับจากแบรนด  การสื ่อสารไปยังกลุ มเปาหมาย ภาพลักษณแบรนดและ

บุคลิกภาพแบรนด การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และการวางตำแหนง ซ่ึงสอดคลองตามแนวคิดรูปแบบ

แบรนดของ (Monchai, 2011) กลาววาแบรนดมีความหมายถึงกระบวนการสรางและใหการไววางใจ

โดยรวมของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา  

 1.3 การสรางเอกลักษณของแบรนดการสรางเอกลักษณของแบรนด ผลวิจัยพบวาการสราง

เอกลักษณแบรนด ดำเนินการใชความเปนตัวตนสรางรากฐานของแบรนดขึ ้นมา โดยนำชื ่อที ่ผาน

กระบวนการออกแบบแบรนด สะทอนถึงความมั่นใจและความภาคภูมิใจในแบรนด ซึ ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (Darongdejkul, 2015) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการสื่อสารเพ่ือการสรางแบบแบรนดของ

องคการธุรกิจเสื้อผามุสลิมในประเทศไทยระหวางแบรนดขนาดใหญกับขนาดเล็ก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

กระบวนการในการสรางแบรนดและเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสรางแบรนด

ขององคกรธุรกิจเสื้อผามุสลิมในประเทศไทยพบวา สินคาเสื้อผาควรมีการใชโลโก สี และขอความของแบ

รนดท่ีสะทอนคุณคาแบรนด 

 1.4 กระบวนการการสรางแบรนด ผลวิจัยพบวาการสรางแบรนด มีกระบวนการสรางการรบัรู

และตระหนักในแบรนด การเปดโอกาสใหเขาถึงแบรนด คุณคาแบรนด การเชื่อมโยงแบรนดใหเขากับ

ความรูสึกและสรางความแตกตางระหวางแบรนดดวยกันมีวิธีการที่เดนชัด ไดแกการประชาสัมพันธและ

การสงเสริมการขายเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (Narasunthornkul, 2015) ทำการศึกษาเรื่อง 

กลยุทธทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคกรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผลิตภัณฑ

สำหรับเด็กซึ่งพบวาปจจัยที่ผูบริโภคใหความสำคัญกับแบรนดมากสุดคือ การเขาถึงความสะดวกสบาย 

ชองทางท่ีสะดวกสบาย การรับรูผูบริโภค และความเชื่อม่ัน ตามลำดับ 

 2. กลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑยีนสเพ่ือความยั่งยืน 

 2.1 การวางแผนกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมและสิ ่งแวดลอม CSR ผลวิจัยพบวาทาง

ผูบริหารแบรนด ใชวิธึดำเนินกิจกรรม CSR ครบทั้ง 6 ขอ คือ 1) การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทาง

สังคม 2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 3) การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม 4) การบริจาค

เพื่อการกุศล 5) การอาสาชวยเหลือชุมชน 6) การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมเพื่อความยั่งยืน 

โดยใหความสำคัญแกวิธีการการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากแบรนด

ในธุรกิจยีนส มีสินคาหลักคือยีนสเหตุผลจากการท่ีกระบวนการผลิตยีนสมีการใชน้ำและสารเคมีเปนจำนวน

มาก มีการพัฒนาและใชนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (Rattanasombat, 2014) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธการจัดการธุรกิจอยาง
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ยั่งยืนในอนาคตของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลยุทธของการจัดการธุรกิจอยาง

ยั่งยืนในอนาคต ซ่ึงพบวาตัวชี้วัดท่ีสำคัญของการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ

ไดแก ภาวะผูนำการกำกับดูและกลยุทธองคกร การจัดการสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร สำคัญตามลำดับและสอดคลองกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI, 2009) ความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมขององคกรคือการดำเนินกิจกรรมภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบ

ดานสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร  

 2.2 กลยุทธการพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจัยพบวาแบรนดที่มีเปาหมาย

เพื่อความยั่งยืน มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารระบบในองคกรหลายสวน 

ในเรื ่องความพอประมาณ ทางบริษัทผลิตออกแบบและสงมอบสินคาที่ผานการรับรองคุณภาพและได

มาตรฐานตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาที่เปนธรรมความมีเหตุผล ใชนโยบายในการประกอบกิจการ

โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรม โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน 

การมีภูมิคุมกันที่ดีพอสมควร ใชวิธีการกำจัดปญหาที่เกิดจากกระบวนการการผลิตและกำหนดใหมีระบบ

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน

ธุรกิจของ (Wibunsawat, 2014) และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (Chaikar, 2018) ศึกษาเรื ่อง 

รูปแบบการพัฒนาและสรางเสริมองคกรธุรกิจเพื่อสังคมอยางยั่งยืนในประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อศึกษา

สภาพปญหาท่ัวไปขององคกรธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย ซ่ึงพบวา ปจจัยเสริมสรางความยั่งยืนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อสังคมในประเทศไทย ตองมีการกำหนดนโยบายเพื ่อสิ ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

ประยุกตหลักแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหธุรกิจเติบโตอยางกาวหนาและมีความยั่งยืน  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลวิจัยไปใชประโยชน 

1. แนวคิดและกลยุทธ การสรางแบรนดผลิตภัณฑเพื ่อความยั ่งย ืน จากการศึกษาพบวา

กระบวนการสรางแบรนดควรใหความเคารพและซื่อสัตยตอแบรนดที่สรางขึ้น เพื่อใหเกิดการจดจำแบรนด

ไดอยางตอเนื ่องในระยะยาว สรางผลกำไรและประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ สามารถนำ

ผลการวิจัยในครั้งนี ้ไปพัฒนากระบวนการสรางแบรนดเพื ่อสอดแทรกเรื ่องความยั่งยืนในทุกจุดของ

กระบวนการออกแบบธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดำเนินธุรกิจ

ซึ ่งผลกระทบตอสังคมและสิ ่งแวดลอมนั ้นมีความแตกตางกันตามปจจัยในการผลิตและรูปแบบของ

ผลิตภัณฑของธุรกิจในแตละประเภท 

 กลยุทธการสรางแบรนดผลิตภัณฑยีนสเพื่อความยั่งยืน จากการศึกษาพบวา ธุรกิจยีนสในปจจบุัน

สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในเรื่องของการใชน้ำและสารเคมีซึ่งน้ำคือสิ่งสำคัญที่ใชในการ

อุปโภคบริโภคของประชากรท่ัวโลก หากมีการดำเนินธุรกิจยีนส ดังนั้นเจาของกิจการและผูมีสวนเก่ียวของ
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ควรพัฒนาเรื่องกระบวนการผลิตท่ีสงผลกระทบนอยท่ีสุด คิดวิธีการจัดการสงเสริมการขายท่ีชวยอนุรักษณ

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1. จากการศึกษาพบวากระบวนการยกระดับแบรนดไปสูตางประเทศนั้นยังมีจำนวนไมมาก เม่ือให

ความสนใจทำการศึกษาอยางจริงจัง สามารถนำโมเดลและกระบวนการมาทำเปนสื่อและขั้นตอนในการ

ยกระดับแบรนดสูตางประเทศในหลายๆธุรกิจได 

 2. ควรเพิ่มวิธีการศึกษาเชิงปริมาณเพิ่มเติม เรื่องพฤติกรรมผูบริโภคที่เปนเปาหมายหลัก เพ่ือ

รวบรวมขอมูลจากฝายผูบริโภความีทัศนคติตอแบรนดผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืนอยางไร เพื่อนำมา

สนับสนุนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 3. ควรศึกษากระบวนการสรางแบรนดเพื ่อคววามยั ่งยืนประเภทอื ่นๆ เพื ่อทำใหทราบถึง

ความสัมพันธ ระหวางรูปแบบกระบวนการการสรางแบรนด ประเภทของสินคาซ่ึงจะเปนประโยชน ในการ

พัฒนาองคความรูสำหรับประกอบในการสรางแบรนด 

 4. ควรศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการประกอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

เนื่องจากงานวิจัยสวนมากจะวิเคราะหเพียงการสรางแบรนดเทานั้นยังมีการวิเคราะหภายในองคกรณยังมี

จำนวนไมมาก 
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