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ใหpแตกต]างจากธุรกิจท่ีใหpบริการในเครือเดียวกัน เพ่ือแข]งขันกับตลาดในยุคป_จจุบัน ทำใหpธุรกิจมี
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ผลการศึกษาพบว]าแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ
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ส่ิงท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงผูpบริโภคไดpโดยตรงไดpจาก การผลิตสินคpา การขายสินคpา ช]องทางการจัด

จำหน]าย และการใหpบริการของพนักงาน ท้ังน้ี การเสนอแนวความคิดในการออกแบบอัตลักษณ1

องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพควรออกมาไปในแนวทางท่ีดี และไม]ควรแสดงความเศรpาหมอง เพ่ือ

ช]วยสรpางพลังบวกใหpกับผูpบริโภคท่ีเพ่ิงเกิดการสูญเสีย 
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ABSTRACT 

 

The coffin business is about the selling of coffins, funeral arrangements and 

related activities to facilitate consumers. S-Burapa Coffin was established in 1991, 

which had been a long period of 30 years. I consider it time to develop S-Burapa 

Coffin's corporate identity to have a better, clearer, more modern image, and make it 

to differentiate similar businesses to compete with the current market, increase sales 

volumes and high profits, and build a strong brand and be memorable by consumers 

in the future. This qualitative research aims (1) to explore the corporate identity of S-

Burapa Coffin, (2) to recommend the corporate identity of S-Burapa Coffin through 

communication design and (3) to find guidelines for the design of corporate identities 

about the coffin. The qualitative research employs in-depth interviews, surveys, 

documents, theories, and related research, including the online questionnaire with 

individuals to collect information about the corporate identity of coffin businesses. 

 The study found that the guidelines for designing corporate identity for the 

coffin business create an identity visible through design for communication such as 

logo design, colour scheme, and façade design. In addition, the analysis shows that 

behaviour identity is involved with creating the corporate identity of the coffin 

business. It can be directly connected to consumers from the production and selling 

of goods, distribution channels, and staff service. Likewise, the idea of designing the 

corporate identity of the coffin business should express positively and not show 

sadness to build positive energy for consumers on the loss of their loved one. 
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ขpอมูลท่ีผูpวิจัยตpองการดpวยความเต็มใจ 

 สุดทpายน้ี ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเฉลิมสกุลกิจ และมิตรสหายของผูpวิจัย สำหรับกำลังใจ

และความช]วยเหลือในทุก ๆ ดpาน ทุกข้ันตอนตลอดจนทำวิทยานิพนธ1คร้ังน้ีจนเสร็จสมบูรณ1 

 ขอกราบขอบพระคุณทุกท]านท่ีเก่ียวขpองไวp ณ โอกาสน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

 การประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับศพมีการสืบทอดมาต้ังแต]อดีตจนถึงป_จจุบัน การประกอบ

พิธีกรรมศพเป\นการจัดข้ึนมาเพ่ือแสดงความเคารพหรือคารวะผูpท่ีเสียชีวิตเป\นวาระสุดทpาย มักเชิญ 

คนสนิทหรือคนรูpจักหรือผูpท่ีเคารพนับถือมาร]วมพิธีกรรม นอกจากน้ีพิธีกรรมศพอย]างมีข้ันตอน  

และวิธีการต]าง ๆ มากมายท่ีแสดงถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงไม]สามารถมองขpามไปไดpประกอบไปดpวย 

ธรรมเนียมปฏิบัติหลัก ๆ คือ การสวดอภิธรรมประจำคืน การอาบน้ำศพ การมัดตราสัง และการเก็บ

อัฐิ ฯลฯ ส]วนของใชpในพิธีกรรมศพท่ีขาดไม]ไดpคือ “โลงศพ หรือ หีบศพ” ท่ีนำมาใชpบรรจุร]างของผูpท่ี

เสียชีวิตในระหว]างทำพิธี ซ่ึงจุดประสงค1หลักของหีบศพคือการจัดเก็บร]างของผูpเสียชีวิตใหpเรียบรpอย

ในช]วงระหว]างงานพิธีและช]วยกักกันเช้ือโรคของศพ สำหรับหีบศพในประเทศไทยมักถูกผลิตจากไมp

ชนิดต]าง ๆ โดยราคาของหีบศพข้ึนอยู]กับชนิดของไมpท่ีนำมาใชpประกอบ เพราะเหตุน้ีจึงทำใหpเกิดเป\น

ธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพข้ึนมา 

 แนวโนpมธุรกิจเก่ียวกับเก่ียวกับพิธีกรรมศพ หีบศพ การทำศพ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขpอง  

โดยอpางอิงจากรายงานการสำรวจธุรกิจทางการคpาและธุรกิจทางการบริการ ท่ัวราชอาณาจักร 

สำนักงานสถิติแห]งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2545-2561) ในระหว]าง 

ปd 2545-2461 ธุรกิจเก่ียวกับเก่ียวกับพิธีกรรมศพมีจำนวนสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนจาก 233 แห]ง

กลายเป\น 1,739 แห]ง และมีอัตราการเติบโตของรายไดpสูงข้ึนทุกปd นอกจากน้ียังก]อใหpเกิดการจpางงาน

เพ่ิมข้ึนอย]างต]อเน่ือง 

 

ภาพท่ี 1.1: แนวโนpมธุรกิจเก่ียวกับการทำศพ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขpอง 

. 
ท่ีมา:  สำนักงานสถิติแห]งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2545, 2546, 

2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561) รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค0า

และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545-2561 ท่ัวราชอาณาจักร.  
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 หากลองพิจารณามูลค]าของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพจากราคาจำหน]ายหีบศพข้ันต่ำ ซ่ึงมีราคา 

2,500 บาทต]อโลง (Money Buffalo, 2563) เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับผูpเสียชีวิตในปd 2562 จาก

ขpอมูลของกระทรวงมหาดไทย (2562) จำนวน 506,211 คน พบว]าธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพน้ัน 

มีรายไดpไม]ต่ำกว]า 1,200 ลpานบาทต]อปd และจากการประเมินของศูนย1วิจัยกสิกรไทย (2549) ใน 

ปd 2549 ธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับการจัดงานศพมีเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 35,000 ลpานบาทต]อปd โดย

ค]าใชpจ]ายเร่ิมคำนวณต้ังแต]การเคล่ือนยpายศพเพ่ือนำไปประกอบพิธีทางศาสนาไปจนถึงการเผาหรือ 

ฝ_งตามความตpองการของผูpตายหรือญาติ ซ่ึงกลุ]มเป̈าหมายของธุรกิจประเภทน้ีคือการใหpบริการแก]

ญาติของผูpท่ีล]วงลับไปแลpว เน่ืองจากในการจัดพิธีศพมีรายละเอียดปลีกย]อยค]อนขpางมากจึงทำใหpเกิด

ธุรกิจรับจัดงานศพแบบครบวงจรข้ึน 

 ธุรกิจรับจัดงานศพแบบครบวงจรเป\นธุรกิจท่ีช]วยอำนวยความสะดวกใหpกับเจpาภาพท่ีไม]มี

เวลา และไม]ตpองการยุ]งยากในการจัดงานใหpครบถpวนตามประเพณี โดยธุรกิจรับจัดงานศพแบบ 

ครบวงจรไดpนำงานท่ีใหpบริการท้ังหมดท่ีเก่ียวขpองกับพิธีกรรมศพมารวมไวpใหpบริการในสถานท่ีเดียว 

โดยมีจุดประสงค1เพ่ือใหpการบริการมีความรวดเร็วข้ึน ผูpใชpบริการไดpรับความสะดวกและพึงพอใจ 

ดังน้ันผูpวิจัยจึงเลือก ส. บูรพา หีบศพ มาใชpเป\นกรณีศึกษา ซ่ึงสินคpาและบริการของ ส. บูรพา หีบศพ 

มีดังน้ี โลงศพ ดอกไมpหนpาเมรุ ของใชpในพิธี ของชำร]วย บริการจัดงานศพ รถเคล่ือนยpายศพจาก

โรงพยาบาล หรือบpานเคล่ือนไปยังวัดหรือสุสานหรือต]างจังหวัด บริการฉีดยารักษาสภาพศพ บริการ

หีบตูpเย็นใหpเช]า บริการชุดห]อศพในท่ีกรณีศพติดเช้ือ บริการอาบน้ำ แต]งหนpา แต]งตัว ผูpเสียชีวิต 

บริการอาหารว]าง เล้ียงแขกช]วงเย็น อาหารเล้ียงพระ และบริการถ]ายรูปในงานพิธี 

 เน่ืองจากประเทศไทยกำลังกลายเป\นสังคมผูpสูงอายุจากขpอมูลของศูนย1วิจัยกสิกรไทย 

(2562) พบว]าแนวโนpมสังคมผูpสูงอายุไทยเพ่ิมข้ึนในช]วงปd 2558-2573 และประเทศไทยไดpกpาวสู] 

สังคมผูpสูงอายุแลpวต้ังแต]ประมาณปd 2548 และกำลังเตรียมนับถอยหลังสำหรับการเขpาสู]ระดับสังคม

ผูpสูงอายุท่ีสมบูรณ1ในปd 2565 ขpางหนpา ขpอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห]งชาติ (2556) พบว]าในปd 2556 มีจำนวนประชากรสูงอายุหรือมีผูpมีอายุ 60 ปdข้ึนไป

จำนวน 8,734,101 คน และในปdล]าสุด 2563 พบว]ามีจำนวน 11,136,059 คน จากจำนวนผูpสูงอายุ

ดังกล]าวส]งผลใหpมีผูpเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปd อpางอิงจากสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(2562) จำนวนการเสียชีวิตในช]วงปd 2553-2562 จากสถิติปd 2553 มีผูpเสียชีวิตในประเทศไทย จำนวน 

414,888 คน ในขณะท่ีปd 2562 มีผูpเสียชีวิตจำนวน 506,211 คน ถpามองในภาพรวมเห็นไดpว]าประเทศ

ไทยมีอัตราของผูpเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนต้ังแต]ปd 2553-2562 ส]งผลใหpมีธุรกิจเก่ียวกับงานศพเพ่ิมข้ึนและทำใหp

มีคู]แข]งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน และในป_จจุบันปd 2564 สถานการณ1ระบาดของ COVID-19 ท่ัวโลกยัง

เพ่ิมสูงต]อเน่ือง ทำใหpมีผูpเสียชีวิตจำนวน 4,336,846 คนท่ัวโลก ส]วนประเทศไทยมียอดผูpเสียชีวิต

จำนวน 6,942 คน อpางอิงขpอมูลจาก Google News (2021) ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
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สำนักข]าวบีซีซีไทย (2562) ไดpใหpขpอมูลว]าการศึกษาในหpองปฏิบัติการบางแห]งระบุว]าไวรัสท่ี 

กลายพันธุ1อาจมีความสามารถในการถ]ายทอดเช้ือไดpดีกว]าเดิมทำใหpมีคนปªวยเพ่ิมมากข้ึนและในอัตรา

ท่ีเร็วข้ึน ไม]แน]ว]าในอนาคตขpางหนpาอาจมีผูpเสียชีวิตมากข้ึนอีกก็เป\นไปไดp 

 ผูpวิจัยมีความคิดเห็นว]าอัตลักษณ1ของธุรกิจประเภทน้ีมีประเด็นท่ีน]าสนใจคือ อัตลักษณ1

องค1กรในธุรกิจเก่ียวกับหีบศพของ ส. บูรพา หีบศพ เป\นอย]างไร ถ]ายทอดออกมาสู]สภาพแวดลpอม

ผ]านองค1ประกอบของอัตลักษณ1อย]างไร ซ่ึงอัตลักษณ1องค1กรเป\นส่ิงท่ีสรpางข้ึนเพ่ือนำเสนอความเป\น

ตัวตน ความเป\นหนpาตาขององค1กร ความเป\นลักษณะเฉพาะท่ีเป\นท่ีจดจำแก]ผูpบริโภค ถpาโดดเด]น 

มากพอถึงแสดงความเป\นตัวตน ทำใหpผูpบริโภคจดจำ และนึกถึงเราไปไดpตลอด ส่ิงแรกท่ีเป\นหนpาตา

ขององค1กรท่ีผูpบริโภคไดpเห็นคือ ช่ือของแบรนด1 โลโกp สโลแกน โบรชัวร1 แผ]นพับ ป̈ายโฆษณา 

นามบัตร ฯลฯ นอกจากน้ีอัตลักษณ1องค1กรยังมีความเก่ียวขpองกับส]วนอ่ืน ๆ อีก เช]น สินคpาหรือบริการ 

วิสัยทัศน1 การวางตำแหน]งของแบรนด1 ความสัมพันธ1กับลูกคpา และบุคลิกภาพของแบรนด1 ฯลฯ 

ยกตัวอย]างท่ีเห็นไดpชัดเก่ียวกับอัตลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ คือตราสัญลักษณ1ท่ีพบในแต]ละสาขา

ใชpรูปแบบไม]เหมือนกันท้ังในดpานรูปทรง ตัวอักษร และการจัดวางแตกต]างกัน จึงเป\นส]วนท่ีอาจทำใหp

ไม]เป\นท่ีน]าจดจำและไม]น]าเช่ือถือของผูpบริโภคไดp ป_ญหาท่ีสำคัญอีกอย]างหน่ึงของรpานคpาปลีกของ

ธุรกิจเก่ียวกับพิธีกรรมศพคือ ทัศนคติของผูpบริโภคท่ีมีต]อรpานคpาปลีกของธุรกิจเก่ียวกับพิธีกรรมศพ 

โดยส]วนมากมองเห็นว]าเป\นรpานท่ีผูpบริโภคนึกถึงเม่ือถึงเวลาท่ีมีผูpเสียชีวิตแลpวเท]าน้ัน และบรรยากาศ

หนpารpานส]วนใหญ]ไม]เชิญชวนใหpผูpบริโภคเขpาไปใชpบริการ 

 

ภาพท่ี 1.2: ตัวอย]างตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ แบบต]าง ๆ 

 

 
 

 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณG ส. บูรพา หีบศพ จากเฟซบุNก. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก 

https://www.facebook.com/sburapa1991/ 
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ภาพท่ี 1.3: ตัวอย]างรpานคpาปลีกของธุรกิจเก่ียวกับพิธีกรรมศพ  

 

 
 

ท่ีมา: Google map. (2563). ร0านค0าหีบศพ. สืบคpนจาก https://www.google.co.th/maps/ 

search/หีบศพ/@13.8280761,100.6989973,12z/data=!3m1!4b1?hl=th 

 

 สรุปประเด็นป_ญหาท่ีพบของ ส. บูรพา หีบศพ คือ (1) อัตลักษณ1องค1กรในป_จจุบันยังไม]

ชัดเจน และไม]มีเอกลักษณ1เฉพาะตัวท่ีบ]งบอกถึงความเป\นตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ ถpาทำใหp 

อัตลักษณ1องค1กรชัดเจนข้ึน จดจำไดpง]ายข้ึน ทันสมัยข้ึน และแตกต]างจากธุรกิจท่ีใหpบริการในเครือ

เดียวกัน อาจทำใหp ส. บูรพา หีบศพ มียอดขายและกำไรท่ีดีข้ึนไดpทันที ทำใหpผูpบริโภคนึกถึง  

ส. บูรพา หีบศพ เม่ือถึงคราวจำเป\นตpองใชpงานและมีกลุ]มผูpบริโภคเพ่ิมมากข้ึน (2) ดpานคู]แข]ง  

ซ่ึงป_จจุบันมีธุรกิจเก่ียวกับหีบศพเพ่ิมมากข้ึน จึงทำใหpเกิดคู]แข]งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปd  

ส. บูรพา หีบศพ จึงควรตpองปรับปรุงอัตลักษณ1องค1กรเดิมใหpดีข้ึน ทำใหpเป\นท่ีรูpจักมากย่ิงข้ึน เพ่ือ

แข]งขันกับตลาดในยุคป_จจุบัน (3) กลุ]มผูpบริโภคในป_จจุบันของ ส. บูรพา หีบศพ ส]วนใหญ]ไดpจาก 

กลุ]มผูpบริโภคเดิม คนรูpจัก วัด โรงพยาบาลท่ีตกลงธุรกิจร]วมกัน และผูกสิทธ์ิขาดในการซ้ือขายไวp  

โดยท่ีวัดหรือโรงพยาบาลเป\นเหมือนตัวกลางระหว]างผูpบริโภคกับ ส. บูรพา หีบศพ ในการซ้ือขายหรือ

ใหpบริการต]าง ๆ จึงอาจทำใหpไม]ไดpเป\นท่ีรูpจักแก]ผูpบริโภครายใหม]  

 ผูpวิจัยเล็งเห็นว]า ในอนาคตขpางหนpาสามารถนำขpอมูลจากการศึกษาอัตลักษณ1องค1กรไปใชp 

เป\นประโยชน1สำหรับคpนหาแนวทางในการปรับปรุงอัตลักษณ1องค1กรใหpมีภาพลักษณ1ท่ีดี น]าเช่ือถือ  

มีเอกลักษณ1เฉพาะตัวท้ังในดpานธุรกิจ และสภาพแวดลpอมท่ีทำใหpแตกต]างจากธุรกิจเก่ียวกับหีบศพท่ี

ใหpบริการในเครือเดียวกัน ทำใหpผูpบริโภครับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรของเรา และสามารถทำใหpอัตลักษณ1

องค1กรของเราเป\นท่ีจดจำของผูpบริโภคไดpในอนาคต 
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1.2 คำถามของงานวิจัย 

 

ตารางท่ี 1.1: คำถามของงานวิจัย 
 

คำถามหลัก 1. แนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

ควรเป\นอย]างไร ? 

คำถามรอง 1. อัตลักษณ1องค1กรป_จจุบันของ ส. บูรพา หีบศพ เป\นอย]างไร ? 

2. อัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ผ]านการออกแบบ 

เพ่ือการส่ือสารควรเป\นอย]างไร ? 

 

1.3 วัตถุประสงค1ของการวิจัย 

 1.3.1 เพ่ือสำรวจอัตลักษณ1องค1กรป_จจุบันของ ส. บูรพา หีบศพ 

 1.3.2 เพ่ือเสนอแนะอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร 

 1.3.3 เพ่ือนำเสนอแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย   

 งานวิจัยน้ีมุ]งเนpนศึกษาแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ  

กรณีศึกษา ส. บูรพา หีบศพ ซ่ึงมีขอบเขตในการศึกษาดังน้ี 

1.4.1 ขอบเขตดpานพ้ืนท่ี 

        ผูpวิจัยเลือกทำการศึกษา ส. บูรพา หีบศพ เขตลาดพรpาว กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

เป\นแหล]งผลิตสินคpา ท่ีทำการของสำนักงานใหญ] และสถานท่ีจัดจำหน]ายหลักของ ส. บูรพา หีบศพ  

 1.4.2 ขอบเขตดpานงานออกแบบ 

 ออกแบบอัตลักษณ1องค1กรณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ ประกอบไปดpวย ตราสัญลักษณ1  

ชุดสี และกราฟ�กประกอบ จากน้ันนำมาประยุกต1ใชpในการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร ประกอบไปดpวย 

หนpารpานคpา การส่ือสาร การใหpขpอมูล และการใชpสีในงานออกแบบ 

1.4.3 ขอบเขตดpานกลุ]มเป̈าหมาย 

คนในวัยทำงานเป\นเสาหลักของครอบครัวหรือเป\นหัวหนpาครอบครัว รายไดpเฉล่ียต]อ

เดือนประมาณ 30,000 บาทข้ึนไป เน่ืองจากเป\นวัยท่ีตpองรับผิดชอบสมาชิกภายในครอบครัวเป\น

ส]วนมาก และมีหนpาท่ีตpองตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองสำคัญภายในครอบครัว กลุ]มคนท่ีมีอายุระหว]าง  

18 - 65 ปd คนกลุ]มน้ียังอยู]ใน Gen X และ Gen Y ซ่ึงมีความตpองการสินคpา และบริการท่ีเฉพาะตัว  
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มีเอกลักษณ1ไม]เหมือนใครมักตัดสินใจซ้ือหรือเลือกรับบริการจากความรูpสึกและอารมณ1 มีโอกาส 

เลือกซ้ือสินคpาและบริการท่ีมีลักษณะโดดเด]นไม]เหมือนใคร และมีประสิทธิภาพท่ีดี 

1.4.4 ขอบเขตดpานประเด็นท่ีสำคัญ 

ศึกษาองค1ประกอบ และแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1ขององค1กรท่ีสะทpอนธุรกิจ

ของ ส. บูรพา หีบศพ เพ่ือนำไปเสนอแนะเป\นแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจ

เก่ียวกับหีบศพ 

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเป\นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ]งเนpนไปท่ีการใชpวิธีการสัมภาษณ1 โดยใชpบัตรคำ

สำคัญประกอบในการสัมภาษณ1เจpาของธุรกิจของ ส. บูรพา หีบศพ สำรวจภาคสนามท่ี ส. บูรพา 

หีบศพ เขตลาดพรpาว กรุงเทพมหานคร โดยใชpแบบประเมินและการบันทึกภาพ ใชpแบบสอบถาม

ออนไลน1กับบุคคลท่ัวไปในระหว]างดำเนินการวิจัย ศึกษาอัตลักษณ1ของรpานคpาท่ีเก่ียวขpองกับธุรกิจ

เก่ียวกับหีบศพ ศึกษาทฤษฎีการหาแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กร นำขpอมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมมาวิเคราะห1 ไดpแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพมาสรุปผล 

และเสนอแนะแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

 

1.6 แผนการดำเนินงานวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีอยู]ในช]วงเวลาระหว]างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ซ่ึงรวมเป\น

ระยะเวลา 11 เดือน 

 

ตารางท่ี 1.2: แผนการดำเนินงานวิจัย 

 

แผนการดำเนินงานวิจัย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 ทบทวนวรรณกรรม รวบรวมขpอมูลดpานเอกสาร 
           

2 เตรียมเสนอหัวขpอวิจัย บทท่ี 1-3 
           

3 นำเสนอหัวขpอวิจัย 
           

4 เร่ิมเก็บรวบรวมขpอมูลเชิงลึกเก่ียวกับองค1กรของ  

ส. บูรพา หีบศพ โดยการสัมภาษณ1ผูpประกอบการ 

           

5 สำรวจภาคสนามโดยเก็บขpอมูลทางกายภาพ 

ของ ส. บูรพา หีบศพ โดยวิธีการบันทึกภาพ 

           

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 1.2 (ต]อ): แผนการดำเนินงานวิจัย 

 

แผนการดำเนินงานวิจัย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

6 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขpองกับงานวิจัย 
           

7 นำขpอมูลท่ีไดpไปวิเคราะห1  
           

8 เรียบเรียงและอธิบายขpอมูลขpอมูลท้ังหมด 

จากการวิเคราะห1 

           

9 เร่ิมออกแบบและสอบถามบุคคลท่ัวไป 

ในระหว]างการออกแบบอัตลักษณ1องค1กร 

           

10 นำอัตลักษณ1องค1กรท่ีไดpมาทำตัวอย]างงาน

ออกแบบเพ่ือการส่ือสาร 

           

11 นำไปเสนอและสอบถามความคิดเห็น 

ของผูpประกอบการ 

           

12 สอบถามความเห็นบุคคลท่ัวไป เพ่ือประเมินการ

รับรูpเชิงอัตลักษณ1 ผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร 

ของ ส. บูรพา หีบศพ  

           

13 เสนอแนะแนวทางการออกแบบ 
           

14 สรุปผลของการวิจัย 
           

15 จัดทำรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ1 
           

16 จัดพิมพ1เอกสารเป\นรูปเล]ม 
           

17 นำเสนอวิทยานิพนธ1 
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1.7 กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

 

ภาพท่ี 1.4: กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 

 
 

1.8 ประโยชน1ท่ีคาดว]าจะไดpรับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทำใหpไดpขpอมูลเก่ียวกับธุรกิจของ ส. บูรพา หีบศพ รวมถึงแนวทางการ

ออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ ซ่ึงจะเป\นประโยชน1ต]อหลายภาคส]วน ไดpแก] 

 1.8.1 สำหรับองค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถนำ 

 แนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพท่ีไดpไป 

ประยุกต1ใชpไดpจริงในอนาคต 

 1.8.2 สำหรับบุคคลท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ โดยสามารถนำไป 

เป\นแนวทางในการสรpางอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจไดp 

 1.8.3 สำหรับบุคคลท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ1ขององค1กร โดยสามารถนำ 

ข้ันตอน และกระบวนการสรpางอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพไป 

ประยุกต1ใชpกับธุรกิจประเภทอ่ืนไดp 

1.8.4 สำหรับนิสิต นักศึกษา และผูpท่ีสนใจเก่ียวกับการสรpางอัตลักษณ1องค1กรสามารถนำ

งานวิจัยเร่ืองน้ีไปศึกษาเป\นแนวทางและวิจัยต]อไปในอนาคต 



 

 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง  

 

2.1 อัตลักษณ1  

  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (2550) ไดpอธิบายคำว]าอัตลักษณ1 อ]านว]า อัด-ตะ-ลัก 

ประกอบดpวยคำว]า อัต อ]านว]า อัด-ตะ ซ่ึงหมายถึงตนหรือตัวเอง ลักษณ1ซ่ึงหมายถึงสมบัติเฉพาะตัว 

และไดpอธิบายคำว]าอัตลักษณ1น้ันตรงกับคำภาษาอังกฤษว]า identity อ]านว]า ไอ-เด็น-ติ-ต้ี ซ่ึงหมายถึง 

ผลรวมของลักษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทำใหpส่ิงน้ันเป\นท่ีรูpจักหรือจำไดp ส]วน Cambridge 

dictionary (2021) ไดpใหpคำนิยามอัตลักษณ1ว]าเป\นคุณสมบัติของบุคคลหรือกลุ]มคนท่ีทำใหpพวกเขา

แตกต]างจากบุคคลอ่ืน เป\นชุดแนวคิดหรือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีทำใหpสาธารณชนคิด 

เก่ียวกับพวกเขาในลักษณะเฉพาะ ขณะท่ี Webster (2021) ไดpใหpความหมายไวpว]าอัตลักษณ1เป\น

บุคลิกลักษณะเด]นหรือบุคลิกภาพของแต]ละบุคคล เป\นองค1ประกอบประจำตัว ส]วนสุชีพ กรรณสูต 

(2552) ไดpกล]าวถึงแนวคิดอัตลักษณ1ไวpว]ามันเป\นความรูpสึกนึกคิดต]อตนเองว]า "ฉันคือใคร" ซ่ึงจะ

เกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรค1ระหว]างตัวเรากับคนอ่ืนโดยผ]านการมองตัวเอง และคนอ่ืนมองเราใน

ขณะน้ัน นอกจากน้ีอัตลักษณ1ยังเป\นตัวบ]งช้ีของลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชน หรือ

ประเทศน้ัน ๆ เช]น เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมทpองถ่ิน ศาสนา ฯลฯ (โชติกา ศรีประเสริฐ, 2554)  

คนไทยโดยส]วนใหญ]ยังนิยมใชpคำว]า “เอกลักษณ1” ในความหมายว]าลักษณะเฉพาะตัวท่ีไม]เหมือนใคร

อย]างกวpางขวาง ส]วนคำว]า “อัตลักษณ1” มักจะใชpในวงแคบ ๆ เช]นแวดวงวิชาการเท]าน้ัน และบางคร้ัง

ก็ใชpแบบมีนัยแฝง เช]น “เอกลักษณ1” เป\นส่ิงตายตัวไม]สามารถเปล่ียนแปลงไดp ส]วน “อัตลักษณ1” 

สามารถเปล่ียนแปลงไดp แต]กระน้ันก็ยังไม]มีขpอบัญญัติการใชpท่ีชัดเจน ซ่ึงเราอาจจะสรุปไดpดังน้ีโดย

อpางอิงงานของ Brubaker & Cooper (2000) ซ่ึงไดpอธิบายคำว]าอัตลักษณ1ไวp ดังน้ี (1) อัตลักษณ1เป\น

ส่ิงท่ีทุกคนมีหรือควรมีหรือกำลังคpนหา (2) อัตลักษณ1เป\นส่ิงท่ีมีอยู]ในทุกกลุ]มคนอย]างนpอยกลุ]มใดกลุ]ม

หน่ึง เช]น ชาติพันธุ1 และเช้ือชาติ (3) อัตลักษณ1เป\นส่ิงท่ีผูpคน และกลุ]มคนสามารถมีไดpโดยไม]ตpอง

ตระหนักถึง (4) ความเช่ือม่ันเก่ียวกับอัตลักษณ1โดยรวมบ]งบอกถึงแนวคิดท่ีชัดเจนเก่ียวกับขอบเขต

ของกลุ]ม และความเป\นเน้ือเดียวกัน ซ่ึงมีความเหมือนกันระหว]างสมาชิกในกลุ]ม 

 ตpนกำเนิดของอัตลักษณ1 Dictionary.com (2021) ไดpใหpขpอมูลไวpว]าคำว]า “อัตลักษณ1” 

(identity) บันทึกคร้ังแรกในปd 1560 จากภาษาลาตินตอนปลายซ่ึงเทียบเท]ากับรหัสละติน (idem) 

“repeatedly, again and again,” ท่ีไม]ไดpตรวจสอบก]อนหนpาน้ี idem et idem (idem neuter of 

īdem “the same” + et “and”) + -itās noun suffix; see -ity ส]วนการใชpงานทางประวัติศาสตร1

ของอัตลักษณ1อธิบายไวpว]า อัตลักษณ1 (identity) เขpามาในภาษาอังกฤษผ]านภาษาฝร่ังเศสตอนกลาง, 

ydemtité, ydemptité “คุณภาพของการเป\นเหมือนเดิมหรือความเหมือนกัน” จากภาษาละติน
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ตอนปลาย (inflectional stem identitāt-) “คุณภาพของการเหมือนกัน เง่ือนไขหรือความจริงท่ีว]า 

entity เป\นตัวของมันเองและไม]ใช]ส่ิงอ่ืน” Identitās มีรูปแบบส]วนหน่ึงมาจากคำวิเศษณ1ภาษาละติน 

“again and again, repeatedly,” การหดตัวของ idem et idem (“the same and the same”) 

และบางส]วนมาจากบทความภาษาละตินตอนปลายซ่ึงเป\นคำแปลของ “อัตลักษณ1” ของภาษากรีก 

taủtótēs (that is, tò auto “the same” and the noun suffix -tēs “-ness”) ส]วนความหมาย

ท่ีว]า “ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือความรูpสึกว]าบุคคลน้ันเป\นใครตามท่ีผูpอ่ืนรับรูp” เป\นความหมาย

ของอัตลักษณ1ท่ีมีมาต้ังแต]ตpนศตวรรษท่ี 18 ต้ังแต]น้ันมาประเด็นเร่ืองอัตลักษณ1ส]วนบุคคลโดยเฉพาะ

เร่ืองอัตลักษณ1ทางเพศไดpกระตุpนใหpเกิดการคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทท่ีทับซpอนกันในสังคม นอกจากน้ัน

ยังมีวลีเก่ียวกับอัตลักษณ1ทางการเมืองท่ีบัญญัติไวpในปd 1973 ไวpว]า “กิจกรรมทางการเมืองมีพ้ืนฐาน

มากจากความสนใจทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ1 เพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือสังคม  

ซ่ึงแสดงใหpเห็นถึงอัตลักษณ1ของกลุ]ม” 

 จากขpอมูลขpางตpนผูpวิจัยจึงหาขpอสรุปของคำว]าอัตลักษณ1ไดpว]า คือคุณลักษณะเฉพาะตัว เป\น

ตัวตนท่ีแตกต]างจากคนอ่ืน ไม]เหมือนใครและไม]มีใครเหมือน แตกต]างจากบุคคลอ่ืน ไม]ว]าจะเป\น

ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชน ประเทศ ฯลฯ เป\นองค1ประกอบประจำตัว เป\นลักษณะ

ส]วนบุคคล นอกจากจะมีเอกลักษณ1ท่ีไม]เหมือนใครแลpว ยังเป\นท่ีรูpจักของบุคคลอ่ืน และเป\นส่ิงท่ีทำใหp

ผูpคนสามารถจดจำและรับรูpไดp 

 

2.2 อัตลักษณ1องค1กร 

 แนวคิด และความเป\นมาของอัตลักษณ1องค1กร (Corporate Identity) คือ การคิด และ

ออกแบบเพ่ือสรpางลักษณะเฉพาะของแบรนด1 เพ่ือสรpางทิศทางของแบรนด1ใหpเป\นท่ีจดจำแก]เหล]า

ผูpบริโภค ซ่ึงถpาโดดเด]นมากพอ และแสดงถึงความเป\นตัวตนของแบรนด1 ลูกคpาก็จะจดจำ และนึกถึง

ภาพของแบรนด1ของเราไปไดpตลอด (พรรณนาการ วรวัฒน1ธนานนท1, 2563) อัตลักษณ1องค1กรเกิดจาก

การสรpางแบรนด1ของตนเองข้ึนมาเพ่ือตpองการใหpผูpคนรับรูpว]าสินคpา ผลิตภัณฑ1 บริการ หรือแมpกระท่ัง

ตัวบริษัทน้ัน ๆ มีความเป\นตัวตนหรือมีความเฉพาะตัว เพ่ือจะใหpผูpคนจดจำไดp มองเห็น และรูpสึกถึง

ความแตกต]างเม่ือเปรียบเทียบกับสินคpา และบริการท่ีมีรูปแบบคลpาย ๆ กัน (บุริม โอทกานนท1, 2552) 

การออกแบบอัตลักษณ1ขององค1กรหรือแบรนด1สินคpา ท่ีไม]ไดpหมายถึงการสรpางแบรนด1หน่ึง ๆ โดยตรง 

แต]เป\นหนpาต]างสำคัญท่ีจะกำหนดหนpาตา และทิศทางของแบรนด1น้ัน ๆ การออกแบบภาพลักษณ1

ท้ังหมดของแบรนด1จะทำใหpคนภายนอกสัมผัสไดpเฉกเช]นเดียวกับท่ีองค1กรตpองการส่ือออกไป (อาศิรา 

พนาราม, 2554) อัตลักษณ1องค1กรเป\นส่ิงท่ีจับตpองไดpดpวยแรงดึงดูดและความรูpสึก สามารถมอง สัมผัส 

จับถือ ไดpยิน และดูความเคล่ือนไหวไดp อัตลักษณ1ขององค1กรจะช]วยกระตุpนการจดจำ เพ่ิมความ

แตกต]าง และทำใหpเขpาถึงแนวคิดไดp (Wheeler, 2009) อัตลักษณ1องค1กรจึงไม]ไดpเป\นแค]ส่ิงท่ีคน
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ประทับใจในบริษัทหรือสินคpาเพียงอย]างเดียวแต]ยังเป\นตัวตนของบริษัทท่ีถ]ายทอดออกมา (ชนาลา  

วิลังกา, 2561) อัตลักษณ1องค1กรท่ีดีจะตpองประกอบไปดpวย (1) ความน]าเช่ือถือ คือทำใหpลูกคpารูpสึก

วางใจ และม่ันใจว]าเขาเลือกแบรนด1ถูกแลpว แต]เราตpองรูpว]ากลุ]มผูpใชpของเราคือใคร ใช]กลุ]มเป̈าหมาย

เราหรือเปล]า หาใหpเจอว]าอะไรท่ีทำใหpพวกเขารูpสึกม่ันใจกับแบรนด1คุณท่ีสุด (2) ความน]าจดจำ คือส่ิง

ท่ีจะทำใหpเราจดจำความรูpสึกไดpว]าเม่ือเราใชpแบรนด1น้ีแลpวรูpสึกอย]างไร นำความรูpสึกของแบรนด1

ออกมาผ]านส่ิงท่ีจะทำใหpผูpบริโภคสัมผัสไดp (3) ความยืดหยุ]น คือการรูpจักปรับตัว ติดตามกระแสสังคม

ของโลกหรือพฤติกรรมลูกคpาตลอดเวลา ควรปรับใหpเขpากับการเปล่ียนแปลงท่ีจะส]งผลต]อแบรนด1 และ

อย]าไปยึดติดกับส่ิงเดิม ๆ 
 ผูpวิจัยสามารถหาขpอสรุปจากขpอมูลขpางตpนไดpว]าอัตลักษณ1องค1กรไดpว]าเป\นส่ิงท่ีสรpางข้ึน 

เพ่ือนำเสนอความเป\นตัวตน ความเป\นหนpาตาขององค1กร ความเป\นลักษณะเฉพาะท่ีเป\นท่ีจดจำ 

แก]ผูpบริโภค และแสดงถึงความเป\นตัวตนของแบรนด1ไดp ผูpบริโภคจะสามารถจดจำ และนึกถึงภาพ 

แบรนด1ไปไดpตลอด ส่ิงแรกท่ีเป\นหนpาตาขององค1กรท่ีลูกคpาจะไดpเห็นคือ ช่ือแบรนด1 ตราสัญลักษณ1ของ

แบรนด1 คำขวัญหรือสโลแกนของบริษัท โบรชัวร1หรือแผ]นพับ ป̈ายใหpขpอมูล ส่ือโฆษณา นามบัตร ฯลฯ 

อัตลักษณ1องค1กรยังมีความเก่ียวขpองกับส]วนอ่ืน ๆ อีก เช]น สินคpาและบริการท่ีมอบใหpกับลูกคpา 

วิสัยทัศน1 การวางตำแหน]งของแบรนด1 ความสัมพันธ1ของแบรนด1กับลูกคpา และบุคลิกภาพของแบรนด1 

นอกจากน้ีอัตลักษณ1องค1กรท่ีดีจะตpองประกอบไปดpวย ความน]าเช่ือถือ ความน]าจดจำ และความ

ยืดหยุ]น 

 

2.3 องค1ประกอบของการสรpางอัตลักษณ1องค1กร 

 Kotler (2017) ไดpแบ]งองค1ประกอบของอัตลักษณ1องค1กรไวpในหนังสือ Marketing 4.0 

ออกเป\น 4 กลุ]มดpวยกันประกอบไปดpวย 

 2.3.1 อัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดp (Graphical Identity) เป\นอัตลักษณ1ขององค1กรท่ีผูpบริโภค

สามารถมองเห็นไดp ไม]ใช]เพียงแค]ตราสัญลักษณ1 แต]ยังรวมไปถึง สี รูปแบบงาน ดีไซน1 ลายเสpน 

ตัวอักษร ซ่ึงส่ิงเหล]าน้ีควรจะมีอยู]ในองค1กรใหpครบ เพราะย่ิงมีอัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดpชัดเจนมาก

เท]าไหร] ความทรงพลังในการประทับลงในความทรงจำของผูpบริโภคย่ิงมากข้ึน และส่ิงท่ีควรระวังท่ีสุด

คือการสรpางอัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดpแบบท่ีไม]เขpาพวก หรือการเปล่ียนอัตลักษณ1ท่ีโดดเด]นเกินไป 

 2.3.2 อัตลักษณ1ท่ีสัมผัสไดp (Sensorial Identity) การสัมผัสไม]ว]าจะเป\นในรูปแบบ การไดp

กล่ิน การไดpยิน การสัมผัส หรือแมpกระท่ังรสชาติก็เป\นอัตลักษณ1 โดยท่ีองค1กรหน่ึงอาจจะไม]ไดpมี

ท้ังหมดท่ีกล]าวมา ยกตัวอย]างคือ แบรนด1น้ำหอมจะใส]ใจอัตลักษณ1ของกล่ินเป\นพิเศษ แต]ไม]ใส]ใจ 

เร่ืองรสชาติ และการสัมผัส 
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 2.3.3 อัตลักษณ1เชิงพฤติกรรม (Behavior Identity) เป\นอัตลักษณ1ท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูpบริโภคทำ

บางอย]างร]วมกับองค1กร ๆ โดยส]วนมากจะเช่ือมโยงกับพฤติกรรมของผูpบริโภคโดยตรง ซ่ึงอาจจะมา

จากเง่ือนไขหรือทางเลือกท่ีมีเอกลักษณ1เฉพาะขององค1กร โดยพฤติกรรมมักจะเช่ือมโยงกับรูปแบบ

การดำเนินชีวิตประจำวันของผูpบริโภค ซ่ึงอัตลักษณ1เชิงพฤติกรรมน้ันมีความยากในการสรpางข้ึน

เล็กนpอย เน่ืองจากอาจจะเป\นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางส]วนของผูpบริโภค แต]ถpาหากทำไดpไม]

เพียงจะช]วงใหpเกิดการจดจำมากข้ึน แต]ในบางกรณียังช]วยลดค]าใชpจ]ายขององค1กรไดpมากอีกดpวย 

 2.3.4 อัตลักษณ1เชิงประโยชน1 (Functional Identity) เป\นอัตลักษณ1ท่ีทรงพลังมาก สรpางข้ึน

ไดpจากการแกpป_ญหาของผูpบริโภคแบบท่ีผูpบริโภคไม]สามารถหาไดpจากท่ีไหน ซ่ึงในอดีตน้ันผูpคนสามารถ

สรpางอัตลักษณ1เชิงประโยชน1กันออกมามากมาย เน่ืองจากมีป_ญหาท่ียังไม]ไดpถูกแกpน้ันมีมหาศาล แต]ใน

ป_จจุบันส]วนมากแลpวจะเป\นการต]อยอดจากส่ิงเหล]าน้ัน มาเป\นการเพ่ิมพูนเร่ืองคุณภาพแทน 

 ผูpวิจัยจึงสามารถสรุปองค1ประกอบของอัตลักษณ1องค1กรไดpว]า (1) อัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดp 

คือ อัตลักษณ1ท่ีผูpบริโภคสามารถมองเห็นไดpประกอบไปดpวย สี รูปแบบงานดีไซน1 ลายเสpน ตัวอักษร 

(2) อัตลักษณ1ท่ีสัมผัสไดpคือ อัตลักษณ1ท่ีผูpบริโภคสามารถสัมผัสไดpดpวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดpแก]  

การไดpกล่ิน การไดpยิน การสัมผัส รสชาติ และรูปร]างลักษณะ (3) อัตลักษณ1เชิงพฤติกรรมคือ  

อัตลักษณ1ท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูpบริโภคทำบางอย]างร]วมกับองค1กร จะเช่ือมโยงกับพฤติกรรมของผูpบริโภค

โดยตรง (4) อัตลักษณ1เชิงประโยชน1คือ อัตลักษณ1ท่ีเนpนคุณสมบัติของสินคpาหรือบริการสรpางข้ึนจาก

การแกpป_ญหาของผูpบริโภคและการเพ่ิมคุณภาพ 

 

ภาพท่ี 2.1: สรุปองค1ประกอบของอัตลักษณ1องค1กร 

. 

ท่ีมา: Kotler, P. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Hoboken, 

 New Jersey: John Wiley & Sons. 
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2.4 กระบวนการสรpางอัตลักษณ1องค1กร 

 Wheeler (2009) ไดpอธิบายถึงกระบวนการสรpางอัตลักษณ1องค1กรไวp ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 การทำวิจัย (Conducting research) ช้ีแจงวิสัยทัศน1 กลยุทธ1 เป̈าหมาย และ

คุณค]า คpนควpาความตpองการ และการรับรูpของผูpมีส]วนไดpส]วนเสีย ดำเนินการตรวจสอบดpานการตลาด

ดpานการแข]งขัน ดpานเทคโนโลยี ดpานกฎหมาย และดpานภาษา สัมภาษณ1ผูpบริหารท่ีสำคัญ ประเมิน

องค1กรท่ีมีอยู] และโครงสรpางขององค1กร นำเสนอการ และตรวจสอบขpอมูล 

 ข้ันตอนท่ี 2 ช้ีแจงกลยุทธ1 (Clarifying strategy) สังเคราะห1 วิเคราะห1 ศึกษา และช้ีแจง 

กลยุทธ1ขององค1กร พัฒนาแพลตฟอร1มการกำหนดตำแหน]งขององค1กร สรpางคุณลักษณะขององค1กร 

เขียนบทสรุปเก่ียวกับองค1กร บรรลุขpอตกลง สรpางกลยุทธ1 การต้ังช่ือ พัฒนาขpอความสำคัญ เขียน และ

สรุปความคิดสรpางสรรค1 

 ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบเอกลักษณ1 (Designing identity) มองภาพอนาคต ระดมความคิด 

ออกแบบเอกลักษณ1ขององค1กร สำรวจแอปพลิเคชัน สรุปโครงสรpางขององค1กร และนำเสนอกลยุทธ1 

 ข้ันตอนท่ี 4 การสรpางจุดติดต]อ (Creating touch points) สรุปการออกแบบเอกลักษณ1 

พัฒนารูปลักษณ1 และความรูpสึก เร่ิมตpนการคุpมครองเคร่ืองหมายการคpา จัดลำดับความสำคัญ และ

ออกแบบแอปพลิเคชัน ใชpโปรแกรมในการออกแบบ และใชpโครงสรpางขององค1กร 

 ข้ันตอนท่ี 5 การจัดการทรัพย1สิน (Managing assets) สรpางการทำงานร]วมกันกับอัตลักษณ1

องค1กรใหม]ท่ีสรpางข้ึน พัฒนากลยุทธ1 และวางแผนการเป�ดตัวองค1กร เร่ิมเป�ดตัวภายในก]อนท่ีจะ

เป�ดตัวภายนอก พัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ และรักษาอัตลักษณ1องค1กร 

 จากขpอมูลขpางตpนผูpวิจัยจึงสรุปกระบวนการสรpางอัตลักษณ1องค1กรไดpดังน้ี (1) การทำวิจัย โดย

เร่ิมจากคpนควpา สัมภาษณ1 ประเมินอัตลักษณ1 และโครงสรpางขององค1กร (2) ช้ีแจงกลยุทธ1 โดย

วิเคราะห1กลยุทธ1ขององค1กร วางแผนพัฒนา และสรpางบุคลิกภาพขององค1กร (3) ออกแบบอัตลักษณ1 

เร่ิมจากระดมความคิด ออกแบบอัตลักษณ1ขององค1กร สำรวจการนำมาประยุกต1ใชpในองค1กร (4) การ

สรpางจุดสัมผัสระหว]างผูpบริโภค และองค1กร จัดลำดับความสำคัญ และออกแบบการประยุกต1ใชpงาน

ของอัตลักษณ1 (5) การจัดการทรัพย1สิน โดยการสรpางการทำงานร]วมกันกับองค1กรใหม] พัฒนากลยุทธ1 

แนวทางปฏิบัติ และวางแผนการเป�ดตัว 
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ภาพท่ี 2.2: สรุปกระบวนการสรpางอัตลักษณ1องค1กร 
 

. 
 

ท่ีมา: Wheeler, A. (2009). Designing brand identity (3 edition). Hoboken, New Jersey:  

 John Wiley & Sons. 

 

2.5 การวางแผนการตลาด 

 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับส]วนประสมทางการตลาดบริการ 8P’s สำหรับธุรกิจจะตpองมี

องค1ประกอบของสินคpา และบริการท้ัง 8 ท่ีทำงานประสานกันอย]างดีจึงจะทำใหpมีประสิทธิผล 

(Lovelock & Wright, 1999) ประกอบไปดpวย  

 2.5.1 กลยุทธ1ผลิตภัณฑ1 (Product Strategy) ไดpอธิบายว]ากลยุทธ1ผลิตภัณฑ1 จะเก่ียวขpองกับ

กระบวนการตัดสินใจ เก่ียวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ1 ส]วนประสมผลิตภัณฑ1 และสายผลิตภัณฑ1 ส่ิงท่ี

ตpองพิจารณาเก่ียวกับผลิตภัณฑ1 คือ (1) แนวความคิดดpานผลิตภัณฑ1 เป\นคุณสมบัติท่ีสำคัญของ

ผลิตภัณฑ1ท่ีสามารถตอบสนองความตpองการของผูpบริโภคสินคpาไดp ต]อมาคือ (2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ1

จะตpองทราบว]าผลิตภัณฑ1น้ันผลิตมาจากอะไร มีคุณสมบัติ และลักษณะทางกายภาพเป\นเช]นไร (3) 

ลักษณะเด]นของการนำสินคpาไปเปรียบเทียบกับสินคpาของคู]แข]งขันแลpวมีคุณสมบัติแตกต]างกัน และ

จะตpองรูpว]าสินคpาเรามีอะไรเด]นกว]า (4) ประโยชน1ของผลิตภัณฑ1 จะตpองพิจารณาว]าสินคpามีลักษณะ

เด]นอย]างไร และสินคpาใหpประโยชน1อะไรกับลูกคpา (กาญจนา สง]าแสง, 2556) 
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 2.5.2 กลยุทธ1ราคา (Price Strategy) ราคาเป\นส่ิงท่ีสะทpอนจุดยืนของสินคpา ถpาต้ังราคาใหp

ใกลpเคียงหรือต่ำกว]าทpองตลาดแสดงว]าตpองการแย]งชิงฐานลูกคpา แต]ถpาต้ังราคาสูงกว]าทpองตลาดแสดง

ว]าตpองการวางตำแหน]งผลิตภัณฑ1ใหpเหนือกว]าผลิตภัณฑ1ท่ัวไป (ธเนศ ศิริกิจ, 2559) กลยุทธ1ดpานราคา

มีประเด็นสำคัญท่ีจะตpองพิจารณา ดังน้ี (1) ต้ังราคาตามตลาดหรือต้ังราคาตามความพอใจ ถpาต้ังราคา

ตามตลาดจะเหมาะสำหรับสินคpาท่ีสรpางความแตกต]างไดpยากจึงไม]สามารถจะต้ังราคาใหpแตกต]างจาก

ตลาดคู]แข]งขันไดp ส]วนการต้ังราคาตามความพอใจเป\นการต้ังราคาโดยไม]คำนึงถึงคู]แข]งขัน เหมาะ

สำหรับผลิตภัณฑ1ท่ีมีความแตกต]างในตราสินคpา สินคpาท่ีมีเอกลักษณ1ส]วนตัวมีภาพพจน1ท่ีดี จะต้ังราคา

เท]าไรก็ไม]มีใครเปรียบเทียบ (2) สินคpาจะออกเป\นแบบราคาสูง เม่ือแน]ใจในคุณภาพท่ีเหนือกว]า และ

ไดpรับการยอมรับในราคาของลูกคpา (3) การต้ังราคาเท]ากันหมด คือสินคpาทุกอย]างท่ีมีราคาติดอยู] จะ

ขายอยู]ท่ีไหนราคาเท]ากันหมด ส]วนการต้ังราคาแตกต]างกัน มีขpอดีคือสามารถเรียกราคาไดpหลาย

ราคา แต]ขpอเสียคือตpองหาเหตุผลในการต้ังหลายราคา เพ่ือใหpคนยอมรับ (4) การขยายสายผลิตภัณฑ1 

ในกรณีน้ีการนำเสนอสินคpาเร่ิมตpนดpวยราคาหน่ึง แลpวมีกลยุทธ1เผยแพร]ความนิยมไปยังตลาดบนหรือ

ตลาดล]าง (5) การขยับซ้ือสูงข้ึน เป\นการปรับราคาสูงข้ึนทำใหpไดpกำไรมากข้ึน จึงพยายามขายใหp

ปริมาณมากข้ึน ส]วนการขยับซ้ือต่ำลง เป\นการผลิตสินคpาท่ีมีราคาแพงใหpมีคุณภาพกว]าสินคpาท่ีราคา

ถูกเล็กนpอยแต]ต้ังราคาสูงกว]า เพ่ือใหpคนซ้ือส้ินท่ีรองลงมา (6) การใชpกลยุทธ1ดpานขนาด คือไม]ทำขนาด

เท]ากับผูpผลิตรายอ่ืน ๆ (กาญจนา สง]าแสง, 2556) 

 2.5.3 กลยุทธ1การจัดจำหน]าย (Place Strategy) Lovelock และ Wright (1999)  

ไดpอธิบายไวpว]าสถานท่ีจัดจำหน]ายหมายถึงการตัดสินใจเร่ืองสถานท่ี และวิธีการใหpบริการแก]ลูกคpา 

อาจเก่ียวขpองกับช]องทางการจัดจำหน]ายทางอิเล็กทรอนิกส1หรือทางกายภาพ นอกจากน้ีบริษัทอาจ

ใหpบริการแก]ลูกคpาโดยตรงหรืออาจส]งมอบบริการผ]านบุคคลท่ีสามก็ไดp วิธีการจัดจำหน]ายว]าจะตpอง

พิจารณาถึง (1) ช]องทางการจัดจำหน]าย เป\นเสpนทางท่ีสินคpาเคล่ือนยpายจากผูpผลิตหรือผูpขายไปยัง

ผูpบริโภคหรือผูpใชp ซ่ึงอาจจะผ]านคนกลางหรือไม]ผ]านคนกลางก็ไดp (2) ประเภทของรpานคpา ว]าสินคpาเรา

เหมาะสมท่ีจะขายในสถานท่ีประเภทน้ันหรือไม] (3) จำนวนคนกลางในช]องทางหรือความหนาแน]น

ของคนกลางในช]องทางการจัดจำหน]าย ในการพิจารณาเลือกช]องทางการจัดจำหน]ายจะมี 3 ข้ันตอน 

ประกอบไปดpวย การพิจารณาเลือกลูกคpากลุ]มเป̈าหมายของเราว]าเป\นใคร พฤติกรรมในการซ้ือของ

กลุ]มเป̈าหมาย และการพิจารณาท่ีต้ังของลูกคpาตามสภาพภูมิศาสตร1 (4) การสนับสนุนการกระจายตัว

สินคpาเขpาสู]ตลาด เป\นกิจกรรมท่ีเก่ียวขpองกับการเคล่ือนยpายป_จจัยการผลิต และตัวสินคpาจากแหล]ง

ป_จจัยการผลิตผ]านโรงงานของผูpผลิตแลpวกระจายไปยังผูpบริโภค (กาญจนา สง]าแสง, 2556) 

 2.5.4 กลยุทธ1การส]งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) จะตpองประสานกับแผนการ

ตลาดโดยรวม และควรกำหนดแผนการส]งเสริมการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง (กาญจนา สง]าแสง, 2556) 

การใหpขpอมูลเก่ียวกับการส]งเสริมการขายควรมีป_จจัยอย]างใดอย]างหน่ึงหรือท้ังหมดต]อไปน้ี เช]น การ
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โฆษณา พนักงานขาย การส]งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ1 โพสต1โดยตรงและการสนับสนุนทาง

การเงิน (Lovelock & Wright, 1999) การส]งเสริมการตลาดท่ีสำคัญจะตpองส่ือสารกับผูpบริโภคใหpรูp

เร่ืองการส]งเสริมการตลาดขององค1กร (ธเนศ ศิริกิจ, 2559) 

 2.5.5 กลยุทธ1การบรรจุภัณฑ1 (Packaging Strategy) สามารถเพ่ิมมูลค]ากับผูpบริโภคไดpโดย

การเห็นผ]านทางสายตา ซ่ึงบรรจุภัณฑ1สามารถเพ่ิมมูลค]าทางดpานความรูpสึก (ธเนศ ศิริกิจ, 2559) โดย

มีหลักในการพิจารณาดังน้ี (1) บรรจุภัณฑ1น้ันเหมาะสมท่ีจะบรรจุสินคpาหรือไม] (2) สินคpาเม่ือวางบน

ช้ันแลpวไดpเปรียบหรือไม] (3) สินคpาเม่ือนำเอามาใชpแลpวเก็บสะดวกหรือไม] (4) บรรจุภัณฑ1สวยงาม

หรือไม] (5) สามารถเชิญชวนใหpใชpไดpหรือไม] (6) บรรจุภัณฑ1สามารถสะทpอนตำแหน]งครองใจของสินคpา

ไดpหรือไม] (7) บรรจุภัณฑ1สามารถสะทpอนบุคลิกภาพของสินคpาไดpหรือไม] (8) บรรจุภัณฑ1สามารถ

ปกป̈องสินคpาไดpหรือไม] (9) บรรจุภัณฑ1มีความสะดวกต]อการใชpงานหรือไม] (10) บรรจุภัณฑ1ท่ีเลือกน้ัน

สามารถทำกำไรไดpมากข้ึนไดpหรือไม] (11) บรรจุภัณฑ1น้ันสามารถนำมาใชpในการส]งเสริมการตลาด ไดp

หรือไม] (12) เป\นการบอกถึงวิธีการใชpสินคpาไดpหรือไม] (13) สามารถดูแลรักษาส่ิงแวดลpอมไดpหรือไม] 

(กาญจนา สง]าแสง, 2556)   

 2.5.6 กลยุทธ1การใชpพนักงานขาย (Personal Strategy) จัดเป\นรูปแบบการปฏิบัติตัวต]อตัว

ระหว]างกิจการกับลูกคpา การขายโดยพนักงานขายน้ันเก่ียวขpองกับการจpางพนักงานขาย การจัดการ

ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานขาย ตลอดจนการบริหารสินคpาคงคลัง การเตรียมการเสนอขาย และการ

บริการหลังการขาย นอกจากน้ีการขายโดยใชpพนักงานขายน้ัน ยังมีการใชpโบรชัวร1 เอกสาร ใบปลิว 

วัสดุอุปกรณ1ต]าง ๆ เพ่ือช]วยในการนำเสนอขายของพนักงาน ตลอดจนเป\นหลักฐานอpางอิง และ

สามารถมอบไวpใหpลูกคpาเพ่ือศึกษาขpอมูลเพ่ิมเติม (กาญจนา สง]าแสง, 2556) 

 2.5.7 กลยุทธ1การใหpข]าวสาร (Public Relation Strategy) คือการติดต]อส่ือสารเพ่ือสรpาง

ทัศนคติท่ีเป\นบวกต]อสินคpาและกิจการ ป_จจุบันการส่ือสารอาจมีค]าใชpจ]ายอ่ืนรวมท้ังค]าใชpจ]ายทางอpอม

เก่ียวกับส่ือไดp โดยส่ิงท่ีตpองพิจารณาอย]างย่ิงในการใหpข]าวสารคือกลุ]มเป̈าหมายท่ีตpองการไดpรับ

ข]าวสาร และส่ือโฆษณาท่ีจะใชpเพ่ือการส่ือข]าวสาร (กาญจนา สง]าแสง, 2556) 

 2.5.8 กลยุทธ1พลัง (Power Strategy) คือการมีอำนาจต]อรองในเชิงธุรกิจซ่ึงส่ิงสำคัญของ

การมีอำนาจต]อรองธุรกิจคือตpองมีการเช่ือมสัมพันธ1ท่ีดี และมีเครือข]ายนักธุรกิจท่ีดี ธุรกิจบางธุรกิจน้ัน

ประสบความสำเร็จไดpเพราะมีการเช่ือมสัมพันธ1ท่ีดี ซ่ึงจะเกิดจากการท่ีคุณตpองมีสัมพันธไมตรีอย]าง

สม่ำเสมอ (ธเนศ ศิริกิจ, 2559) 

 จากขpอมูลขpางตpนผูpวิจัยจึงสามารถหาขpอสรุปของแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับส]วนประสมทาง

การตลาดบริการ 8P’s ไดpว]า (1) กลยุทธ1ผลิตภัณฑ1 คือ แนวความคิด คุณสมบัติ ลักษณะเด]น และ

ประโยชน1ของผลิตภัณฑ1 (2) กลยุทธ1ราคา คือ การจะต้ังราคาแบบใด กลยุทธ1ราคาสูงหรือราคาต่ำ

เหมาะสมกับตลาดหรือไม] และสอดคลpองหรือไม] (3) กลยุทธ1การจัดจำหน]าย คือ ช]องทางการจัด
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จำหน]าย ประเภทของรpานคpา จำนวนคนกลาง และการกระจายตัวสินคpา (4) กลยุทธ1การส]งเสริม

การตลาด คือ ส]งเสริมใหpเกิดผลประโยชน1สูงสุดแก]ผูpบริโภค เพ่ือใหpผูpบริโภคสนับสนุนสินคpา และ

บริการของเรา (5) กลยุทธ1การบรรจุภัณฑ1 คือ เหมาะสมกับสินคpา สามารถเชิญชวนใหpใชp สะทpอน

บุคลิกภาพ และส]งเสริมการตลาด (6) กลยุทธ1การใชpพนักงานขาย คือ พนักงานขายตpองมีทัศนคติท่ีดี

ต]อสินคpา ก]อนก็จะทำใหpผูpบริโภคมีทัศนคติท่ีดีต]อสินคpาเราเช]นกัน (7) กลยุทธ1การใหpข]าวสาร คือ การ

ประชาสัมพันธ1 เป\นการสรpางภาพลักษณ1ในระยะยาวแก]องค1กร และใหpผลลัพธ1ในเชิงบวกแก]องค1กร 

(8) กลยุทธ1พลัง คือ การมีอำนาจต]อรองธุรกิจ และการมีสัมพันธไมตรีท่ีดี 

 

ภาพท่ี 2.3: สรุปของแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับส]วนประสมทางการตลาดบริการ 8P’s 

 

.  

 

ท่ีมา: Lovelock, Ch., & Wright, L. (1999). Marketing and services principles. Tehran: 

SAMT. 

 

2.6 การบริการแบบครบวงจร 

 แนวคิด และความหมายของการบริการแบบครบวงจร คือ การนำงานท่ีใหpบริการท้ังหมดท่ี

เก่ียวขpองมารวมใหpบริการอยู]ในสถานท่ีเดียวกัน ในลักษณะท่ีส]งต]องานระหว]างกันทันทีหรือเสร็จใน

ข้ันตอนหรือเสร็จในจุดใหpบริการเดียว โดยมีจุดประสงค1เพ่ือใหpการใหpบริการมีความรวดเร็วข้ึน ทำใหp

ผูpใชpบริการไดpรับความสะดวก พึงพอใจต]อการใชpบริการ และส]งผลดีต]อองค1กรท่ีใหpบริการ (พิษณุพร 

รุโจปการ, 2556) รpานคpาครบวงจร คือ ธุรกิจหรือสำนักงานท่ีมีการใหpบริการ และผลิตภัณฑ1ท่ี



 

 

18 

หลากหลายแก]ผูpบริโภค กลยุทธ1ทางธุรกิจท่ีอยู]เบ้ืองหลังของรpานคpาครบวงจรคือ การอำนวยความ

สะดวก มีประสิทธิภาพ ดึงดูดความภักดี และรายไดp สำหรับผูpบริโภคการใชpรpานคpาครบวงจรอาจมี

ขpอจำกัดทางตัวเลือก และอาจมีราคาท่ีสูง (Segal, 2019) 

 ผูpวิจัยสามารถหาขpอสรุปไดpว]าการบริการแบบครบวงจรหมายถึง การนำงานท่ีใหpบริการ

ท้ังหมดท่ีเก่ียวขpองมารวมใหpบริการในสถานท่ีเดียวกัน โดยมีจุดประสงค1คือ การบริการมีความรวดเร็ว

ข้ึน ผูpใชpบริการไดpรับความสะดวก และผูpใชpบริการพึงพอใจ 

 

2.7 ธุรกิจเก่ียวกับพิธีกรรมศพ 

 แนวคิด และความเป\นมาของธุรกิจงานศพ ศิรินันท1 กิตติสุขสถิต และวนิพพล มหาอาชา 

(2554) กล]าวว]าการจัดงานศพถือเป\นวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน เป\นประเพณีท่ีกระทำ

ใหpกับผูpเสียชีวิต เพ่ือแสดงความเคารพรักและอาลัย ใหpเกียรติ สำนึกบุญคุณ และยกย]องผูpเสียชีวิตเป\น

คร้ังสุดทpาย การจัดงานศพตpองมีการซ้ือโลงบรรจุศพ การสวดศพท่ีวัด การจัดหาดอกไมpประดับหนpา

ศพ พวงหรีด จัดเตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืมแก]ผูpมาร]วมงานศพ หลังจากน้ันเป\นพิธีเผาศพ ซ่ึงในการ

จัดการดังกล]าว ลpวนตpองอาศัยธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับการตายท้ังหมด ซ่ึงท่ีเด]นชัดท่ีสุดคือ ธุรกิจการผลิต

และขายหีบศพ ศูนย1วิจัยกสิกรไทย (2549) ใหpขpอมูลว]าธุรกิจเก่ียวกับการตายหรือเก่ียวกับหีบศพ

สามารถสรpางรายไดpอย]างต่ำมากกว]าพันลpานบาทต]อปd ส]วนไทยพับลิกpา (2554) ไดpใหpขpอมูลว]าธุรกิจ

การผลิต และขายพวงหรีดก็สรpางรายไดpอย]างต่ำเป\นหลักรpอยลpานบาทข้ึนไปต]อปd และก]อใหpเกิดการ

จpางงานอย]างต]อเน่ือง เน่ืองจากการจัดงานศพน้ันมีรายละเอียดปลีกย]อยค]อนขpางมาก ทำใหpเกิดธุรกิจ

รับจัดงานศพอย]างครบวงจรครอบคลุมการบริการอย]างครบวงจรต้ังแต]การแต]งหนpา ฉีดยาศพ จัดหา

วัด ขอใบมรณะบัตร จัดเตรียมพิธีรดน้ำศพ ติดต]อขอน้ำหลวงอาบศพ จัดทำพิธีบรรจุศพ จัดทำพิธีสวด

พระอภิธรรมหรือพิธีกงเต�ก และงานฌาปนกิจหรือพระราชทานเพลิงศพ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท้ังการ1ด

งานศพ ดอกไมp อาหารว]าง บอร1ดภาพถ]าย ของชำร]วย หนังสือท่ีระลึก และบริการเสริมในการจัดงาน

ไดp เช]น พิธีลอยอังคาร การนำผูpร]วมงานไปยังท่ีฝ_งศพ ฯลฯ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหpกับเจpาภาพท่ีไม]

มีเวลา และไม]ตpองการยุ]งยากในการจัดงานใหpครบถpวนตามประเพณี 

 ตัวอย]างสินคpาและบริการของธุรกิจงานศพประกอบไปดpวย โลงศพ ดอกไมpหนpาเมรุ ของใชpใน

พิธี ของชำร]วย บริการจัดงานศพ รถเคล่ือนยpายศพ จากโรงพยาบาลหรือบpานเคล่ือนไปวัด สุสาน และ

ต]างจังหวัด บริการฉีดยารักษาสภาพศพ บริการหีบตูpเย็นใหpเช]า บริการชุดถุงบรรจุศพสำหรับกรณีศพ

ติดเช้ือ บริการอาบน้ำ แต]งหนpา แต]งตัว ผูpเสียชีวิต บริการ อาหารว]าง เล้ียงแขกช]วงเย็น อาหารเล้ียง

พระ และบริการถ]ายรูปในงานพิธี (ส. บูรพา หีบศพ, 2563) 
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ภาพท่ี 2.4: ตัวอย]างสินคpาและบริการของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 
 

 

 
 

ท่ีมา: บริการตgาง ๆ ของ ส. บูรพา หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก http://www.s-

burapa.com/page/service 

 

 

 จากขpอมูลขpางตpนผูpวิจัยจึงสรุปเก่ียวกับธุรกิจเก่ียวกับพิธีกรรมศพไดpว]าธุรกิจน้ีเกิดข้ึนมาจาก

วัฒนธรรมประเพณีของการจัดงานศพใหpกับผูpเสียชีวิตท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน จึงตpองอาศัย

ธุรกิจเก่ียวขpองกับการตายเขpามาช]วยเหลือและบริการ เน่ืองจากการจัดงานศพน้ันมีรายละเอียด
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ปลีกย]อยค]อนขpางมาก ซ่ึงจะเป\นการช]วยอำนวยความสะดวกใหpกับเจpาภาพท่ีไม]มีเวลา และไม]ตpองการ

ยุ]งยากในการจัดงานใหpครบถpวนตามประเพณีแบบด้ังเดิม 

2.8 สีในคติความเช่ือดpานศาสนาพุทธ 

 ความเช่ือเก่ียวกับสีมีความเก่ียวขpองกับศาสนาพุทธในเร่ืองของการทำพิธีศพ เน่ืองจากธุรกิจ

เก่ียวกับหีบศพน้ันมีความเช่ือมโยงอยู]ในพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงมีความเก่ียวขpองกับงานวิจัยช้ินน้ีใน

การศึกษาอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพ เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา (2553) ไดpใหpขpอมูล

เก่ียวกับความเช่ือของสีท่ีมีผลเก่ียวขpองทางดpานศาสนาพุทธไวpว]าสีท่ีมีความเก่ียวขpองกับศาสนาพุทธ

คือสีขาวกับสีเหลือง นอกจากน้ีสีขาวยังถูกนำไปเป\นสัญลักษณ1ของธงไตรรงค1 อันประกอบไปดpวยสี

แดง สีขาว สีน้ำเงิน โดยสีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย1 

ดังน้ัน สีขาวจึงเป\นตัวแทนสถาบันศาสนาในธงไตรรงค1 ส]วนสีเหลืองหมายถึงผูpทรงศีล เช]น พระภิกษุ 

สามเณร เป\นตpน 

 ความหมายของสีในคติความเช่ือดpานศาสนาพุทธ ประกอบไปดpวย (1) สีขาวหรือสีเงิน

หมายถึงความบริสุทธ์ิ (2) สีแดงเป\นสีของทับทิมแทนกิเลสท้ังท่ีมีศีลธรรมและไรpศีลธรรม ในดpานดีเป\น

สัญลักษณ1ของพลัง ความรัก และพลังสรpางสรรค1 ส]วนในดpานไม]ดีเป\นสัญลักษณ1ของความเกลียด 

ความโหดรpาย ความเปล่ียนแปลง เลือดตกยางออก และในอีกความหมายหมายถึงบาป (3) สีน้ำเงิน

เป\นสีของทpองฟ̈า และแบบสัญลักษณ1ของสวรรค1 หมายถึงสีแห]งสัจจะ ความซ่ือสัตย1 ความจงรักภักดี 

และยังเป\นสัญลักษณ1ของความเป\นอมตะหรือการผ]านพpนจากโลกน้ีไปยังโลกหนpา (4) สีเขียวเป\นสี

ของมรกต เป\นสัญลักษณ1ของความหวัง และการเติบโต (5) สีเหลืองทองเป\นสัญลักษณ1ของดวง

อาทิตย1 หมายถึงอานุภาพ และความเมตตาของพระพุทธเจpา ในทางกลับกันสีเหลืองหม]นหมายถึง

ความอกตัญ¼ูหอทรยศ และลวงตา (6) สีม]วงบ]งบอกถึงความทุกข1ยากของคนท่ีตาย (7) สีดำหมายถึง

ความโศกเศรpา ไวpทุกข1 (เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา, 2553) 

 จากขpอมูลขpางตpนผูpวิจัยจึงสรุปเก่ียวกับสีในคติความเช่ือดpานศาสนาพุทธไดpว]าสีท่ีมีความ

เก่ียวขpองกับศาสนาพุทธคือสีขาวและสีเหลือง ซ่ึงสีขาวถูกนำไปเป\นสัญลักษณ1ของธงไตรรงค1หมายถึง

ศาสนา ส]วนสีเหลืองหมายถึงผูpทรงศีล และความเมตตาของพระพุทธเจpา 

 

2.9 ความเช่ือเร่ืองรูปร]างและรูปทรงในดpานศาสนา 

 ความเช่ือเก่ียวกับเร่ืองรูปร]างและรูปทรงมีความเก่ียวขpองกับศาสนาพุทธในเร่ืองของ

สัญลักษณ1และความหมาย เน่ืองจากธุรกิจเก่ียวกับหีบศพน้ันมีการนำตราสัญลักษณ1มาใชpการ

ออกแบบ ผูpวิจัยจึงนำรูปร]าง และรูปทรงท่ีศึกษามาใชpวิเคราะห1ตราสัญลักษณ1ของธุรกิจ 

2.9.1 ความเช่ือในศาสนาพุทธ พลังจิต (2554) ไดpใหpขpอมูลไวpว]า  
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(1) สามเหล่ียมหรือไตรลักษณ1 (ตาช่ังสองแขน) คือความยุติธรรม เป\นการตัดสินของ

สองส่ิงท่ีอยู]ตรงขpามกันดpวยใจไม]เอนเอียงไปดpานใดดpานหน่ึง 

(2) ส่ีเหล่ียมหรืออริยสัจส่ี (แผนท่ี) คือส่ิงท่ีพิสูจน1ไดpง]าย ๆ ดpวยประสาทสัมผัสธรรมดา

ตามสภาพจริงท่ีมันเป\นอยู] แต]ความจริงท่ีรับรูpน้ันเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

(3) วงกลมหรือกฎแห]งกรรม (เข็มทิศ) คือส่ิงท่ีอยู]นอกเหนือจากประสาทสัมผัส

ธรรมดา และพิสูจน1ไดpยากย่ิง แต]เป\นความจริงท่ีถูกตีแผ]ใหpผูpอ่ืนรับทราบ  

และไม]เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

(4) เสpนตรงหรือนิพพาน (ไมpบรรทัด) คือความซ่ือสัตย1ของการกระทำทางกาย 

วาจาใจท่ีเท่ียงตรงอยู]เสมอ และไรpซ่ึงความโคpงทุกประการ 

 2.9.2 ความเช่ือในศาสนาคริสต1 Radakorn (2554) ไดpใหpขpอมูลไวpว]า 

(1) รูปวงกลม วงกลมหรือวงแหวนเป\นสัญลักษณ1ของความเป\นนิรันดร1 และชีวิตอมตะ 

นอกจากน้ียังใชpเป\นสัญลักษณ1ของความดีเลิศแห]งพระผูpเป\นเจpา และพระผูpเป\นเจpา

ผูpทรงเป\นอมตะ ผูpทรงอยู] ณ จุดเร่ิมตpน ทรงอยู]ในป_จจุบันและจะทรงคงอยู] 

ช่ัวนิรันดร1 

(2) รูปสามเหล่ียม รูปสามเหล่ียมดpานเท]าเป\นสัญลักษณ1ขององค1สามเพราะแสดงใหp

เห็นถึงองค1ประกอบ 3 ส]วนท่ีเขpามารวมเป\นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

(3) รูปส่ีเหล่ียม เป\นสัญลักษณ1ของโลกและการมีชีวิตอยู]ในโลก ตรงขpามกับรูปวงกลม 

ดpวยเหตุน้ีจึงใชpเป\นรูปแบบของรังสีรอบศีรษะผูpท่ียังมีชีวิตอยู] 

(4) รูปหpาเหล่ียม เป\นรูปทรงเรขาคณิตท่ีมียอดแหลม 5 ยอดเช]นเดียวกับดวงดาวท่ีมี  

5 แฉก จึงมีความสำคัญในแง]ของสัญลักษณ1มานาน ทางคริสต1ศาสนาใชpรูปหpา

เหล่ียมเป\นสัญลักษณ1ของบาดแผลหpาแห]งท่ีพระคริสต1ทรงไดpรับจากการถูกทรมาน 

และถูกตรึงบนไมpกางเขน  

 จากขpอมูลขpางตpนเก่ียวกับความเช่ือเร่ืองรูปร]างและรูปทรงในดpานศาสนา ผูpวิจัยจะนำขpอมูลท่ี

ไดpจากการศึกษาไปใชpวิเคราะห1ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ ในป_จจุบัน ว]ามีความเก่ียวเน่ือง

กับรูปร]างหรือรูปใด และมีความหมายเก่ียวขpองกับศาสนาอย]างไรบpาง 
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ภาพท่ี 2.5: สรุปความเช่ือเร่ืองรูปร]างและรูปทรงในดpานศาสนา 

 

. 

 

ท่ีมา: พลังจิต. (2554). สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม เส0นตรง (ปริศนาธรรม) คืออะไร. สืบคpนจาก 

https://palungjit.org/threads/สามเหล่ียม-ส่ีเหล่ียม-วงกลม-เสpนตรง-ปริศนาธรรม-คือ

อะไร.276825/ 

 

2.10 ทฤษฎีจิตวิทยาการออกแบบท่ีดีโดยใชpหลักการของ Gestalt 

 Inkbot Design (2020) ไดpใหpขpอมูลเก่ียวกับการนำแนวความคิดทฤษฎีจิตวิทยามาใชpในการ

ออกแบบท่ีดีโดยใชpหลักการของ Gestalt คือ วิธีท่ีมนุษย1มองเห็น ประมวลผล และรับรูpขpอมูลภาพ 

เป\นรากฐานท่ีเป\นรูปธรรมสำหรับการออกแบบท่ีชาญฉลาด ซ่ึงทำใหpงานออกแบบมีความเก่ียวขpอง 

และน]าสนใจมากข้ึน ทฤษฎี Gestalt เป\นชุดของหลักการทางจิตวิทยาสำหรับการออกแบบภาพ 

ก]อต้ังข้ึนในช]วงตpนศตวรรษท่ี 20 โดยนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน เกสตัลท1ไม]ไดpเป\นนักออกแบบ และ

เกสตัลท1ไม]ใช]คน หลักการของเกสตัลท1เป\นผลงานของนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน เคอร1ท เลอวิน (Kurt 

Lewin) , เคอร1ท คอฟพ1กา (Kurt Koffka) และวอล1ฟแกง โคเลอร1 (Wolfgang Kohler) ซ่ึงทุกคน

สนใจท่ีจะคpนหาว]ามนุษย1ดึงขpอมูล และการรับรูpภาพท่ีมีความหมายจากส่ิงเรpาท่ีวุ]นวายไดpอย]างไร 

หลักการส]วนใหญ]ท่ีควบคุมการออกแบบมาจากทฤษฎีเกสตัลท1 ประกอบไปดpวย 

 2.10.1 กฎแห]งความใกลpชิด (Law of Proximity) วัตถุท่ีวางอยู]ใกลpกันจะถูกมองว]าเป\นกลุ]ม 

ซ่ึงบ]งบอกถึงความสัมพันธ1ระหว]างกัน ดังน้ันแมpจะไม]มีคำอธิบายเป\นขpอความของการออกแบบก็

×úąôďÝĊėĀďöĊėĀÚöČîöŞąÚ�ĐøăöČîêöÚĒìçşąìûąýìą

ñċêë ×öćýèŢ
ýąôďþøĈėõô�ēèöøĄÔüæŢ�	èąÝĄėÚýĀÚĐÕì
�
� ×ĊĀ�×úąôõċèćëööô�èĄçýćìÕĀÚýĀÚýćėÚ

� çşúõĒÛēôŞďĀìďĀĈõÚ

ýĈėďþøĈėõô�ĀöćõýĄÛýĈė�	ĐïìêĈė
�
� ×ĊĀ�ýćėÚêĈėñćýČÛìŢēçşçşúõîöăýąêýĄôïĄýëööôçą�

� èąôýóąñÛöćÚ�ďîøĈėõìĐîøÚēîèąôÔąøďúøą

úÚÔøô�ÔáĐþŞÚÔööô�	ďÕĖôêćû
�
� ×ĊĀ�ýćėÚêĈėĀõČŞìĀÔďþìĊĀÛąÔîöăýąêýĄôïĄý�

� ëööôçą�ñćýČÛìŢēçşõąÔ�ēôŞďîøĈėõìĐîøÚ

� ēîèąôÔąøďúøą

ďýşìèöÚ�ìćññąì�	ēôşíööêĄç
�
� ×ĊĀ�×úąôÞĊėĀýĄèõŢÕĀÚÔąöÔöăêĆêąÚÔąõ

� úąÛą�ĒÛêĈėďêĈėõÚèöÚ�ēöşÞĉėÚ×úąôđ×şÚêċÔîöăÔąö

ýąôďþøĈėõô�öČîýąôďþøĈėõôçşąìďêŞą
� ĀÚ×Ţýąô�ďñöąăĐýçÚĒþşďþĖìéĉÚĀÚ×ŢîöăÔĀí���ýŞúì

� êĈėďÕşąôąöúôďîŦìĀĄìþìĉėÚĀĄìďçĈõúÔĄì

ýĈėďþøĈėõô
� đøÔ�ĐøăÔąöôĈÝĈúćèĀõČŞĒìđøÔ�ďîŦìöČîĐííÕĀÚöĄÚýĈöĀíûĈöüă

� ïČşêĈėõĄÚôĈÝĈúćèĀõČŞ�ÞĉėÚèöÚÕşąôÔĄíúÚÔøô

úÚÔøô�úÚÔøô�úÚĐþúì
� ×úąôďîŦììćöĄìçö�ŢĐøăÝĈúćèĀôèă

� ñöăïČşďîŦìďÛşąïČşêöÚďîŦìĀôèă�

� ïČşêöÚĀõČŞĒìîŤÛÛċíĄì�ĐøăÛăêöÚ×ÚĀõČŞÝĄėúìćöĄìçöŢ

þşąďþøĈėõô�
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� ýĄàøĄÔüæŢÕĀÚíąçĐïø���ĐþŞÚ�êĈėñöă×öćýèŢ

� ēçşöĄíÛąÔÔąöéČÔêöôąìèöĉÚíìēôşÔąÚďÕì
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สามารถบ]งบอกไดpว]าชุดของรายการน้ีเป\นกลุ]มเดียวกันเพียงแค]ใชpประโยชน1จากกฎแห]งความใกลpชิด 

ส]วนวัตถุท่ีไม]มีความสัมพันธ1ระหว]างกันเม่ือวางไวpดpวยกันจะสรpางความสับสนในหมู]ผูpชม เน่ืองจาก

จิตใจตpองการรับรูpว]าวัตถุท่ีมองเห็นเป\นกลุ]มเดียวกันเช]นเดียวกับในภาพดpานล]าง ภาพดpานซpายแสดง

ใหpเห็นอย]างชัดเจนว]ากำลังจัดการกับขpอมูลซ่ึงประกอบไปดpวย 6 กลุ]ม โดยแต]ละส]วนยังคลpายคลึงกัน 

ส]วนภาพทางดpานขวาปรากฏว]ามีกลุ]มของขpอมูลหลักซ่ึงประกอบไปดpวย 3 กลุ]ม โดยแต]ละส]วน

แตกต]างกัน เม่ือพูดถึงการออกแบบการใชpกฎแห]งความใกลpชิดจะช]วยใหpผูpชมสามารถเห็นถึงความ

ถูกตpอง และระบุบริบทของภาพไดp แมpว]าองค1ประกอบท้ังหมดจะมีความแตกต]างกันอย]างมากในดpาน

รูปร]าง ขนาด และสี แต]ก็จะดูเหมือนเป\นกลุ]มเดียวกันเม่ือนำมาวางไวpดpวยกัน ดังน้ันส่ิงท่ีวางไวpใกลpกัน 

และส่ิงท่ีแตกต]างออกไปจึงมีความสำคัญต]อการรับรูp 

 

ภาพท่ี 2.6: กฎแห]งความใกลpชิด 

 

. 

 

ท่ีมา: Inkbot Design. (2010). The Gestalt Principles — Theory Of Good Design 

Psychology. Retrieved from https://inkbotdesign.medium.com/the-gestalt-

principles-theory-of-good-design-psychology-989b17226b94  

 

 2.10.2 กฎแห]งความคลpายคลึง (Law of Similarity) วัตถุท่ีมีลักษณะคลpายกันจะถูกมองว]า

อยู]ในกลุ]ม ซ่ึงอาจเป\นองค1ประกอบท่ีแสดงความคลpายคลึงกันท้ังขนาด รูปร]าง ลักษณะ ความหมาย 

และฟ_งก1ชัน ส่ิงเหล]าน้ีควรมีลักษณะทางสายตาท่ีคลpายคลึงกันในทางใดทางหน่ึง เพ่ือช]วยใหpผูpท่ีเห็น

สามารถสรpางความเช่ือมโยง และรับรูpว]าส่ิงของต]าง ๆ อยู]ร]วมกันและเก่ียวขpองกัน หลักการความ

คลpายคลึงกันช]วยใหpเขpาใจถึงตัวเลขท่ีอยู]ติดกันหรือภาพท่ีทับซpอนกัน โดยใชpรูปลักษณ1ท่ีแตกต]างกัน 

และองค1ประกอบภาพท่ีเป\นเอกลักษณ1 กฎแห]งความคลpายคลึงกันมักจะทำงานร]วมกับกฎแห]งความ

ใกลpชิด เพ่ือสรpางภาพรวมท่ีกระตุpนการรับรูpท่ีถูกตpองในจิตใจ และสรpางลำดับช้ันของภาพ 
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ภาพท่ี 2.7: กฎแห]งความคลpายคลึง 
 

. 
 

ท่ีมา: Inkbot Design. (2010). The Gestalt Principles — Theory Of Good Design 

Psychology. Retrieved from https://inkbotdesign.medium.com/the-gestalt-

principles-theory-of-good-design-psychology-989b17226b94 

 

 2.10.3 กฎแห]งการส้ินสุด (Law of Closure) หลักการเก่ียวกับจิตใจท่ีช]วยเติมเต็มในส่ิงท่ีตา

มองไม]เห็น โดยพ้ืนฐานแลpวเม่ือมนุษย1เจอรูปแบบท่ีมีองค1ประกอบท่ีขาดหายไปสมองมักจะเติมเต็ม

ส]วนท่ีขาดหายไป และสรpางภาพท่ีสมบูรณ1ใหp หลักการในทฤษฎีเกสตัลท1ช]วยใหpนักออกแบบสามารถ

สรpางงานท่ีน]าท่ึงไดpโดยไม]ตpองร]างส่ิงท่ีต้ังใจจะแสดงออกโดยตรง จากภาพตัวอย]างแสดงใหpเห็นว]า

วงกลมท่ีจัดกลุ]มพรpอมกับเสpนท่ีว่ิงผ]านช]วยใหpเห็นรูปแบบของคิวบ1 3 มิติ  
 

ภาพท่ี 2.8: กฎแห]งการส้ินสุด 
 

. 
 

ท่ีมา: Inkbot Design. (2010). The Gestalt Principles — Theory Of Good Design 

Psychology. Retrieved from https://inkbotdesign.medium.com/the-gestalt-

principles-theory-of-good-design-psychology-989b17226b94 
 

 2.10.4 กฎแห]งความสัมพันธ1ของรูปกับพ้ืนหลัง (Law of Figure Ground) กฎแห]งรูปทรงท่ี

เก่ียวขpองกับความสัมพันธ1ท่ีกลมกลืนกันระหว]างพ้ืนหลัง และพ้ืนหนpาของการออกแบบ หลักการของ

เกสตัลท1ระบุว]าองค1ประกอบในภาพถูกมองว]าเป\นท้ังรูปหรือจุดโฟกัสของการออกแบบท่ีจำเป\นตpอง

ประกอบเป\นฉากหนpาหรือเป\นพ้ืนหลัง การใชpอย]างถูกตpองจะส]งผลต]อตำแหน]งท่ีดึงดูดสายตาในงาน
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ออกแบบ เช]นเดียวกับในรูปดpานล]างเม่ือผูpใชpตpองการทำการคpนหาการเนpนแถบท่ีคpนหาจะทำใหpเห็นไดp

ชัดว]าเว็บไซต1ไดpรับขpอมูลท่ีผูpใชpป̈อนลงไป 

 

ภาพท่ี 2.9: กฎแห]งความสัมพันธ1ของรูปกับพ้ืนหลัง 
 

. 
 

ท่ีมา: Inkbot Design. (2010). The Gestalt Principles — Theory Of Good Design 

Psychology. Retrieved from https://inkbotdesign.medium.com/the-gestalt-

principles-theory-of-good-design-psychology-989b17226b94 

 

 2.10.5 กฎแห]งการสรpางขอบเขต (Law of Common Region) องค1ประกอบท่ีลpอมรอบ

ภายในขอบเขตท่ีกำหนดจะถูกมองว]าเป\นกลุ]ม ดังน้ันไม]ว]าองค1ประกอบแต]ละส]วนจะมีลักษณะเฉพาะ

และแตกต]างกันเพียงใด หากแสดงในพ้ืนท่ีป�ดพรpอมรายละเอียดอ่ืน ๆ จะถือว]ามีความสัมพันธ1

เก่ียวขpองกับส]วนอ่ืน ๆ ท้ังหมด จากภาพดpานขวาท่ีไม]มีกรอบจะถูกมองว]าแตกต]างจากกลุ]ม ดังน้ันการ

เพ่ิมเสpนขอบใหpกับขpอมูลตามภาพดpานซpายจะสามารถสรpางกลุ]มท่ีชัดเจน และสรpางการแยกออกจาก

องค1ประกอบของภาพอ่ืน ๆ ไดp 
 

ภาพท่ี 2.10: กฎแห]งการสรpางขอบเขต 
 

. 
 

ท่ีมา: Inkbot Design. (2010). The Gestalt Principles — Theory Of Good Design 

Psychology. Retrieved from https://inkbotdesign.medium.com/the-gestalt-

principles-theory-of-good-design-psychology-989b17226b94 
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 2.10.6 กฎแห]งชะตากรรมร]วมกัน (Law of Common Fate) เม่ือมองเห็นองค1ประกอบภาพ

ท่ีเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แมpว]าการเคล่ือนไหวจะเป\นเพียงการบอกเป\นนัยในภาพท่ีหยุดน่ิง 

มักจะรับรูpว]าองค1ประกอบท้ังหมดเหล]าน้ีถูกกระตุpนใหpเคล่ือนไหวโดยส่ิงกระตุpนเดียวกัน จากภาพ

ดpานซpายแสดงใหpเห็นว]านกกำลังมุ]งหนpาไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน และดูเหมือนว]าจะอยู]ในกลุ]ม

เดียวกัน ส]วนภาพดpานขวาแสดงใหpเห็นว]าลูกศรช้ีไปในคนละทิศทางกัน และดูเหมือนว]าไม]ไดpมี

ปลายทางเดียวกัน 
 

ภาพท่ี 2.11: กฎแห]งชะตากรรมร]วมกัน 
 

. 
 

ท่ีมา: Inkbot Design. (2010). The Gestalt Principles — Theory Of Good Design 

Psychology. Retrieved from https://inkbotdesign.medium.com/the-gestalt-

principles-theory-of-good-design-psychology-989b17226b94 
 

 2.10.7 กฎแห]งความต]อเน่ือง (Law of Continuity) ระบุว]าองค1ประกอบท่ีจัดเรียงบน

เสpนตรงหรือเสpนโคpงน้ัน มีความสัมพันธ1กันมากกว]าส่ิงของท่ีไม]ตกอยู]บนเสpนตรงหรือเสpนโคpงเดียวกัน 

ดังน้ันกฎน้ีช]วยใหpนักออกแบบนำเสนอภาพท่ีสามารถมองไดpในส]วนใดส]วนหน่ึงของภาพ 
 

ภาพท่ี 2.12: กฎแห]งความต]อเน่ือง 
 

. 
 

ท่ีมา: Inkbot Design. (2010). The Gestalt Principles — Theory Of Good Design 

Psychology. Retrieved from https://inkbotdesign.medium.com/the-gestalt-

principles-theory-of-good-design-psychology-989b17226b94 
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 2.10.8 กฎแห]งความสมมาตร (Law of Symmetry) เสนอว]ามนุษย1มักมองวัตถุเป\นรูปทรง

สมมาตรท่ีอยู]ใกลpจุดศูนย1กลาง และขยายออกไปท้ังสองขpางเท]า ๆ กัน ดpวยเหตุน้ีการออกแบบท่ีมี

ความสมมาตรจึงง]ายต]อสายตา และช]วยสรpางองค1ประกอบท่ีสมดุลย่ิงข้ึน 

 

ภาพท่ี 2.13: กฎแห]งความสมมาตร 
 

. 
 

ท่ีมา: Inkbot Design. (2010). The Gestalt Principles — Theory Of Good Design 

Psychology. Retrieved from https://inkbotdesign.medium.com/the-gestalt-

principles-theory-of-good-design-psychology-989b17226b94 

 

 จากขpอมูลขpางตpนผูpวิจัยจึงสรุปเก่ียวกับทฤษฎีจิตวิทยาการออกแบบท่ีดีโดยใชpหลักการของ

Gestalt ไดpว]าเป\นการนำแนวความคิดทฤษฎีจิตวิทยามาใชpในการออกแบบผ]านวิธีท่ีมนุษย1มองเห็น 

ประมวลผล และรับรูpขpอมูลภาพ ซ่ึงจะทำใหpงานออกแบบมีความเก่ียวขpอง และน]าสนใจมากข้ึน 

ประกอบไปดpวย กฎแห]งความใกลpชิด กฎแห]งความคลpายคลึง กฎแห]งการส้ินสุด กฎแห]งความสัมพันธ1

ของรูปกับพ้ืนหลัง กฎแห]งการสรpางขอบเขต กฎแห]งชะตากรรมร]วมกัน กฎแห]งความต]อเน่ือง  

และกฎแห]งความสมมาตร 

 

2.11 องค1ประกอบในการออกแบบ 

 Creative Market (2017) ไดpใหpขpอมูลขององค1ประกอบในงานออกแบบไวpดังน้ี 

2.11.1 เสpนในการออกแบบ (Lines) เสpนใชpในการแบ]งพ้ืนท่ีหรือสรpางส]วนประกอบต]าง ๆ 

ข้ึนมา เสpนแต]ละชนิดก็บ]งบอกถึงอารมณ1งานท่ีแตกต]างกัน 

2.11.2 สี (Color) สีคือส่ิงท่ีกำหนดอารมณ1 ความรูpสึก และสรpางความแตกต]างใหpกับงาน ซ่ึง

มักจะอยู]ในเสpน รูปทรง พ้ืนผิว พ้ืนหนัง และตัวหนังสือแบบต]าง ๆ 

2.11.3 รูปร]างต]าง ๆ (Shape) รูปร]างเป\นส่ิงท่ีช]วยเพ่ิมความน]าสนใจใหpกับงานหรือใชpเนpน

ส]วนประกอบในงานออกแบบ ซ่ึงรูปทรงแต]ละแบบมีความหมายในทางท่ีแตกต]างกัน 
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2.11.4 พ้ืนท่ีในงาน (Space) พ้ืนท่ีสามารถสรpางรูปทรงท่ีแปลกตาข้ึนมาไดp มักจะนำไปใชpใน  

ตราสัญลักษณ1หรืองานออกแบบท่ีตpองการแฝงความหมายต]าง ๆ 

2.11.5 พ้ืนผิว (Texture) พ้ืนผิวสามารถสรpางลักษณะสามมิติใหpกับงาน และสรpางสรรค1งาน

ใหpงานออกมาสมจริง 

2.11.6 ตัวอักษร (Typography) การเลือกรูปแบบของตัวอักษรมีความสำคัญ เพราะเป\นส่ิง

ท่ีบอกอารมณ1ของงานออกมา 

2.11.7 ขนาดต]าง ๆ (Scale) การเล]นกับขนาดของรูปทรงหรือตัวอักษรจะช]วยเพ่ิมความ

น]าสนใจใหpกับงาน 

2.11.8 องค1ประกอบหลักและรอง (Dominance and Emphasis) สรpางองค1ประกอบหลักท่ี

เป\นจุดเด]นของงาน และสรpางองค1ประกอบรอง เพ่ือส]งเสริมใหpงานดูมีความแตกต]าง 

และช]วยใหpองค1ประกอบหลักเด]นข้ึน 

2.11.9 สมดุล (Balance) การสรpางสมดุลใหpกับงานเป\นส่ิงสำคัญ เม่ือไหร]ท่ีรูpสึกว]างานเอียง

หรือดึงดูดสายตาไปทางมุมใดมากเกินไป น่ันแสดงว]าสมดุลในงานไม]ดี 

2.11.10 ตpองสอดคลpองกัน (Harmony) รายละเอียดองค1ประกอบในงานควรจะมีความ

สอดคลpองไปดpวยกันไดpและไม]ขัดกัน จะทำใหpงานออกแบบดูสมบูรณ1 

 จากขpอมูลขpางตpนผูpวิจัยจึงสรุปเก่ียวกับองค1ประกอบในการออกแบบไดpว]าตpองประกอบไปดpวย 

เสpน สี รูปร]าง พ้ืนท่ี พ้ืนผิว ตัวอักษร ขนาด องค1ประกอบหลัก องค1ประกอบรอง ความสมดุล และ

ความสอดคลpอง เพ่ือใหpไดpงานออกแบบท่ีสมบูรณ1 

 

2.12 ทฤษฎีสี 

 สีคือลักษณะของวัตถุท่ีกระทบต]อสายตาใหpเห็นเป\นสีมีผลถึงจิตวิทยา มีอำนาจใหpเกิดความ

เขpมของแสงท่ีส]งผลถึงอารมณ1และความรูpสึกไดp การไดpเห็นสีจากดวงตาจะส]งความรูpสึกไปยังสมองทำ

ใหpเกิดความรูpสึกต]าง ๆ ต]ออิทธิพลของสี เช]น สดช่ืน รpอน ต่ืนเตpน และเศรpา สีจึงมีความหมายอย]าง

มาก เพราะศิลป�นใชpเป\นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการสรpางความประทับใจในผลงานศิลปะ เพ่ือ

สะทpอนความประทับใจใหpแก]ผูpชม มนุษย1มีความเก่ียวขpองกับสีอยู]ตลอดเวลาเพราะทุกส่ิงรอบตัวน้ัน

ลpวนแลpวแต]มีสีสันท่ีแตกต]างกัน สีเป\นส่ิงท่ีควรจะศึกษาเพ่ือเป\นประโยชน1กับตนเอง และผูpสรpางงาน

ศิลปะ เพราะเร่ืองของสีน้ันมีหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร1 จึงควรตpองทำความเขpาใจถึงวิทยาศาสตร1

ของสี จึงจะสามารถทำใหpงานสำเร็จมากข้ึน ถpาศึกษาเร่ืองสีใหpดีพองานศิลปะก็จะประสบความสำเร็จ 

และสมบูรณ1 (สมเกียรติ ต้ังนโม, 2536) 
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 2.12.1 คำจำกัดความของสี คือ (1) เป\นแสงท่ีมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีสายตามนุษย1

สามารถสัมผัสไดp (2) แม]สีเป\นวัตถุ ท่ีประกอบไปดpวย สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน (3) สีเกิดจากการ

ผสมกันของแม]สี  

 2.12.2 คุณลักษณะของสีประกอบไปดpวย สีแทp (Hue) คือสีท่ียังไม]ถูกสีอ่ืนเขpามาผสม เป\น

ลักษณะของสีแทpท่ีมีความสะอาดสดใส เช]น สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ถัดมาคือสีอ]อนหรือสีจาง 

(Tint) ใชpเรียกสีแทpท่ีถูกผสมดpวยสีขาว สุดทpายคือสีแก] (Shade) ใชpเรียกสีแทpท่ีถูกผสมดpวยสีดำ 

นอกจากน้ีสียังสามารถแบ]งออกเป\นสองประเภทคือ (1) สีธรรมชาติและสีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

เช]น สีของแสงอาทิตย1 สีของทpองฟ̈ายามเชpา เย็น สีของรุpงกินน้ำ เหตุท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

ตลอดจนสีของดอกไมp ตpนไมp พ้ืนดิน ทpองฟ̈า และน้ำทะเล (2) สีท่ีมนุษย1สรpางข้ึนหรือสังเคราะห1ข้ึน 

เช]น สีวิทยาศาสตร1 มนุษย1ไดpทดลองจากแสงต]าง ๆ เช]น ไฟฟ̈า นำมาผสมโดยการทอแสงประสานกัน

นำมาใชpประโยชน1ในดpานการละคร การจัดฉากเวที โทรทัศน1 และการตบแต]งสถานท่ี 

 2.12.3 แม]สี มีอยู] 2 ชนิด คือ (1) แม]สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ]านแท]งแกpวปริซึม 

มีสามสีคือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินอยู]ในรูปแบบของแสงรังสี ซ่ึงเป\นพลังงานท่ีเดียวท่ีมีคุณสมบัติ

ของแสง สามารถนำมาใชpในการถ]ายภาพ ภาพโทรทัศน1 การจัดแสดงแสงสีในงานแสดงต]าง ๆ เป\นตpน 

(2) แม]สีวัตถุธาตุ เป\นส่ิงท่ีไดpมาจากธรรมชาติ และการสังเคราะห1โดยกระบวนการทางเคมี มีสามสีคือ 

แดงอมม]วง (มาเจนตา) สีเหลือง และสีฟ̈าอมเขียว (ไซอัน) แม]สีวัตถุธาตุเป\นแม]สีท่ีนำมาใชpงานกัน

อย]างกวpางขวางในวงการศิลปะ 

 2.12.4 วรรณะของสี คือสีท่ีใหpความรูpสึกรpอนหรือเย็น ในวงจรสีจะมีสีรpอน 7 สี และมีสีเย็น 7 

สี แบ]งกันท่ีสีม]วงกับสีเหลืองซ่ึงเป\นไดpท้ังวรรณะรpอนและเย็น สามารถแบ]งวรรณะของสีเป\น 2 วรรณะ 

ดังน้ี (1) วรรณะสีรpอน มีอยู] 7 สี ไดpแก]ม]วง ม]วงแดง แดง แดงสpม สpม สpมเหลือง เหลือง สีกลุ]มน้ีเม่ือใชp

ในงานจะรูpสึกอบอุ]น รpอนแรง สนุกสนาน เป\นตpน (2) วรรณะสีเย็น มีอยู] 7 ชนิด ไดpแก]สีเหลือง เหลือง

เขียว เขียว เขียวน้ำเงิน น้ำเงิน น้ำเงินม]วง ม]วง สีกลุ]มน้ีเม่ือใชpในงานจะไดpความรูpสึกสดช่ืน เย็นสบาย 

เป\นตpน  

 2.12.5 ทฤษฎีสีเชิงจิตวิทยาในงานออกแบบ สีเป\นองค1ประกอบท่ีสำคัญมากสำหรับการ

ทำงานในสายท่ีเราตpองส่ือสารผลงานผ]านการรับรูpทางสายตา ความหมายของสีต]าง ๆ ท่ีเราเห็นในงาน

ออกแบบเกิดข้ึนจากการเรียนรูp การตีความจากส่ิงท่ีเรารับรูpตามธรรมชาติ ข้ันตอนเหล]าน้ีเกิดข้ึนเอง

อัตโนมัติในมนุษย1ทุกคน ซ่ึงหากเราสังเกตจะพบความเช่ือมโยงระหว]างสีของตามธรรมชาติกับ

ความรูpสึกตามสามัญสำนึก หรือสัญชาตญาณของเราท่ีมีต]อสัมผัสทางธรรมชาติท่ีเรามองเห็นแลpวเรา

รูpสึกอย]างไร (อัครพล ด]านทองหลาง, 2561) 

 (1) สีแดง เป\นสีท่ีอpางอิงมาจากไฟ ดวงอาทิตย1 และเลือด ดังน้ันจึงเก่ียวขpองกับ

พลังงาน สงคราม อันตราย ความช่ัวรpาย ความกลpาหาญ ความแข็งแรงพลัง ความมุ]งม่ัน ตลอดจน
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ความปรารถนา และความรัก ในเชิงกายภาพสีแดงเป\นสีท่ีช]วยเพ่ิมการเผาผลาญของมนุษย1 เพ่ิมอัตรา

การหายใจ และเพ่ิมความดันโลหิต สีแดงสามารถมองเห็นไดpง]าย จึงถูกนำมาใชpเพ่ือบ]งบอกถึงอันตราย 

หรือการหpาม ภาพท่ีใชpเป\นสีแดงมักจะเนpนเพ่ือกระตุpนใหpคนตัดสินใจไดpอย]างรวดเร็ว 

(2) สีสpมคือสีท่ีรวมพลังงานของสีแดง และความสุขของสีเหลือง เป\นสีของแสงแดด 

บรรยากาศท่ีรpอน อบอุ]น สีสpมจึงหมายถึงความกระตือรือรpน ความหลงใหล ความสุข ความคิด

สรpางสรรค1 ความมุ]งม่ัน ความสำเร็จ การใหpกำลังใจ และการกระตุpน ในสายตามนุษย1สีสpมเป\นสีท่ีรpอน

มาก ทำใหpรูpสึกถึงความอบอุ]น สีสpมช]วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในสมองเพ่ิมความชุ]มช่ืน และกระตุpน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ เป\นท่ียอมรับของคนหนุ]มสาว ดังน้ันสีสpมจึงส่ือไปถึงการมองโลกในแง]ดี 

สุขภาพท่ีดี ความบริบูรณ1 อุดมสมบูรณ1ดังเช]นความฉ่ำของผลสpมน่ันเอง นอกจากน้ี สีสpมยังมีผลทาง

จิตวิทยาช]วยกระตุpนความหิวดpวย นอกจากน้ีสีสpมยังสามารถกระตุpน ปลุกเรpา และสรpางความ

กระตือรือรpนออกมาไดp 

(3) สีเหลืองเป\นสีของแสงแดด ซ่ึงเก่ียวขpองกับความสุข สติป_ญญา และพลังงาน 

ในทางจิตวิทยา สีเหลืองช]วยเช่ือมต]อความคิดในจิตใตpสำนึกของเรา และเป\นสีท่ีส]งพลังงานออกไปสู]

สมองของเราไดpไวท่ีสุดอีกดpวย สีเหลืองกระตุpนความร]าเริง กระตุpนกิจกรรมทางจิตใจ ดังน้ันจึงใชpเพ่ือ

เนpนองค1ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดในการออกแบบ สีเหลืองเป\นสีท่ีช]วยในเร่ืองของการเจริญอาหาร และ

ช]วยสรpางความม่ันใจ สีเหลืองเขpมจะช]วยกระตุpนความรูpสึก และความคิดถึงอนาคตท่ีสดใส และดีย่ิงข้ึน 

ขณะท่ีสีเหลืองหม]นจะใหpความรูpสึกเจ็บปªวยอ]อนแอ สีเหลืองเป\นสีท่ีไม]เสถียร และเป\นธรรมชาติ สี

เหลืองเป\นสัญลักษณ1สากลของการเตือนใหpระวัง ดังน้ันควรหลีกเล่ียงการใชpสีเหลือง หากตpองการ

นำเสนอเก่ียวกับความม่ันคงและความปลอดภัย  

(4) สีเขียวเป\นสีของธรรมชาติ เป\นสัญลักษณ1ของการเจริญเติบโต ความกลมกลืน 

ความสดช่ืน ความอุดมสมบูรณ1 ปลอดภัย และการเร่ิมตpนใหม]ส่ิงใหม] ๆ การเติบโต นอกจากน้ี สีเขียว

ยังเป\นสัญลักษณ1สากลของคำว]า ‘ผ]าน’ สีเขียวเป\นสีท่ีสงบมากท่ีสุดสำหรับสายตามนุษย1 สีเขียวเขpม

ช]วยในเร่ืองการมองเห็น และสมาธิ นอกจากน้ันยังมีพลังช]วยใหpจิตใจภายในสงบ ช]วยพัฒนาอารมณ1 

และพฤติกรรม ขณะท่ีสีเขียวน้ันช]วยสรpางความรูpสึกท่ีสดช่ืน มีชีวิตชีวา และมีความเป\นธรรมชาติ 

(5) สีฟ̈าเป\นสีของทpองฟ̈า เป\นสัญลักษณ1ของส่ิงใหม] ๆ สติป_ญญา ความฉลาด ความ

ไวpวางใจ และความศรัทธา ถือเป\นสีท่ีมีประโยชน1ต]อจิตใจและร]างกาย ชะลอการเผาผลาญอาหารของ

มนุษย1 และก]อใหpเกิดความผ]อนคลาย ความสดใส และปลอดโปร]ง สีฟ̈าจึงนิยมใชpกับแบรนด1เก่ียวกับ

ไอที และเทคโนโลยีระดับสูง เน่ืองจากเป\นสีท่ีช]วยกระตุpนปฏิกิริยาเคมีในร]างกาย สีฟ̈าจึงส่ือถึงความ

สงบ ความเย็น ความสดช่ืนอีกดpวย ว]ากันว]าผูpคนท่ัวโลกกว]าคร่ึงน้ันมีสีฟ̈าเป\นสีโปรด อาจเพราะเหตุน้ี 

โทนสีฟ̈าไล]ไปจนถึงโทนน้ำเงินเขpมจึงถูกเลือกใหpเป\น ‘สีท่ีปลอดภัย’ ท่ีสุดในกรณีท่ีนักออกแบบไม]

แน]ใจว]าจะใชpสีอะไรดี 
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(6) สีน้ำเงินมาจากทpองฟ̈าและทะเล มักจะเก่ียวขpองกับความลึก ความม่ันคง ความ

จงรักภักดี ความเช่ียวชาญ ภูมิป_ญญา และความม่ันใจ เป\นสีท่ียอมรับว]าเป\นตัวแทนของผูpชาย ถือเป\น

สีท่ีมีประโยชน1ต]อจิตใจก]อใหpเกิดความรูpสึก สงบ ปลอดภัย และม่ันคง สีน้ำเงินน้ันจะส่ือถึงความมี

ระดับ ฐานะของสังคมช้ันสูง และความร่ำรวย สีน้ำเงินเขpมแสดงออกถึงความรูp ความเฉลียวฉลาด 

ตรรกะเหตุผล และความไวpเน้ือเช่ือใจ หากดีไซเนอร1ตpองการเลือกสีใดสีหน่ึงเพ่ือช]วยสรpางบรรยากาศ

สุขุม และเป\นมืออาชีพ สีน้ำเงินเป\นตัวเลือกท่ีดีสำหรับคุณอย]างแน]นอน 

(7) สีชมพูเป\นสีท่ีเช่ือมโยงมาจากสีแดงท่ีมีพลังความปรารถนาและความรัก แต]มี

ความอ]อนโยนมากกว]า ดังน้ัน ในทางจิตวิทยา สีชมพูจึงมีพลังในการรักษา โดยเฉพาะกับผูpท่ีมีป_ญหา

ทางอารมณ1 สีชมพูช]วยใหpจิตใจสงบ ผ]อนคลาย และอ]อนโยนข้ึนไดp ในขณะเดียวกัน สีชมพูก็ช]วยสรpาง

ความรูpสึกท่ีเรpาอารมณ1 เป\นสีท่ีบ]งบอกถึงความเป\นผูpหญิง มีความหมายถึงความรัก ความอ]อนโยน มี

ความเป\นมิตร ความน]าทะนุถนอม สีชมพูจะมักจะมีผลต]อความรูpสึกดpานความอ]อนโยน อ]อนเยาว1 

อ]อนหวาน มีความนุ]มนวล ความสวยงาม ถือเป\นโทนสีท่ีมีผลทางจิตวิทยาท่ีน]ารักเอามาก ๆ 

(8) สีม]วงเป\นสีรวมความม่ันคงของสีน้ำเงิน และพลังงานของสีแดง สีม]วงเขpมเป\น

สัญลักษณ1ของอำนาจ ศักด์ิศรีความหรูหรา ฐานันดรศักด์ิ ความสง]างาม ความเย]อหย่ิงอวดดี และ

ความทะเยอทะยาน บ]งบอกถึงความม่ันคง ม่ังค่ัง และความฟุªมเฟ�อย แต]ก็แฝงไวpดpวยความรูpสึกของ

การไวpอาลัย ความเศรpาโศก ขณะท่ีสีม]วงอ]อนจะช]วยกระตุpนความรูpสึกความอ]อนไหว โรแมนติก 

ความคิดสรpางสรรค1 สีม]วงมีความสัมพันธ1กับความลึกลับ ความมหัศจรรย1 เวทมนตร1คาถา และความ

เพpอฝ_น ในทางจิตวิทยา สีม]วงเป\นสีท่ีช]วยในการนอนหลับ ช]วยในการทำสมาธิ ซ่ึงสีม]วงเป\นสีท่ีหายาก

มากในธรรมชาติ บางคนคิดว]ามันเป\นสีท่ีแสดงใหpเห็นถึงความประดิษฐ1 ไม]ไดpมีอยู]ในธรรมชาติ 

(9) สีขาวเก่ียวขpองกับแสงสว]าง ความดี ความไรpเดียงสา และความบริสุทธ์ิ 

สถานพยาบาล และการปลอดเช้ือโรค ถือว]าเป\นสีสันแห]งความสมบูรณ1แบบ สีขาวสามารถแสดงถึง

การเกิด จุดเร่ิมตpนท่ีประสบความสำเร็จ ความเท]าเทียม การแต]งงาน เพราะเป\นสีท่ีเหมือนกับสีของ

หิมะ สีขาวจึงส่ือถึงฤดูหนาว ความเย็น และความสะอาด นอกจากน้ี ยังส่ือถึงความหลุดพpน ความว]าง

เปล]า ความเบา และความตาย ในทางจิตวิทยา สีขาวมีผลช]วยในการชำระลpางความคิด และความรูpสึก 

แต]ในดpานลบ สีขาวก็ส่ือถึงความรูpสึกหนาว เบ่ือหน]าย จืดชืด และไม]มีความสุข หากดีไซเนอร1ใชpสีขาว

ในงานออกแบบมากเกินไป อาจทำใหpผูpดูเกิดความรูpสึกว]างเปล]า และเหงาไดp เป\นขpอท่ีควรระมัดระวัง 

(10) สีดำมีส]วนเก่ียวขpองกับอำนาจ ความสง]างาม ความเป\นทางการ ในแง]ลบ สีดำ

ส่ือใหpเห็นถึงความกลัว ความมืด ความตาย ความช่ัวรpาย และความลึกลับ สีดำเป\นสีท่ีเก่ียวขpองกับ

ความกลัว และมักจะมีความหมายแฝง เป\นสัญลักษณ1ของความเศรpาโศก รวมท้ังถือเป\นสีท่ีเป\น

ทางการ มีพลังอำนาจ และหรูหรามีระดับ สีดำเป\นสีอมตะคลาสสิคในงานออกแบบ เพราะเม่ือใชpเป\น
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พ้ืนหลังจะทำใหpการอ]านง]ายข้ึน ขณะเดียวกันสีอ่ืน ๆ ก็โดดเด]นข้ึนเม่ืออยู]กับสีดำ เป\นสีท่ีมี

ประสิทธิภาพสำหรับการอ]าน แต]หากใชpมากเกินไปจะทำใหpรูpสึกอึดอัด ไม]สบายใจ 

 

 2.12.6 สรุปความหมายเชิงบวกและเชิงลบของสีต]าง ๆ 

 

ตารางท่ี 2.1: สรุปความหมายเชิงบวกและเชิงลบของสีต]าง ๆ 

 

สี 
ความหมาย 

เชิงบวก เชิงลบ 

  สีแดง กลpาหาญ แข็งแรง มุ]งม่ัน ปรารถนา 

ความรัก 

สงคราม อันตราย ความช่ัวรpาย  

ความสยดสยอง ความวุ]นวาย  

  สีสpม กระตือรือรpน หลงใหล ความสุข 

ความคิดสรpางสรรค1 มุ]งม่ัน สำเร็จ การ

ใหpกำลังใจ มองโลกในแง]ดี สุขภาพท่ีดี 

บริบูรณ1 

การใหpรpาย ความอิจฉาริษยา 

 สีเหลือง ความสุข สติป_ญญา พลังงาน เจ็บปªวย อ]อนแอ ข้ีขลาด การทรยศ 

  สีเขียว การเจริญเติบโต กลมกลืน สดช่ืน อุดม

สมบูรณ1 ปลอดภัย การเร่ิมตpนส่ิงใหม] ๆ 

ความอิจฉาริษยา ความเฉ่ือย  

 สีฟ̈า สติป_ญญา ฉลาด ไวpวางใจ ศรัทธา  

ผ]อนคลาย สดใส ปลอดโปร]ง สงบ  

เย็น สดช่ืน 

 

  สีน้ำเงิน ม่ันคง จงรักภักดี เช่ียวชาญ ภูมิป_ญญา  

ม่ันใจ สงบ ปลอดภัย เป\นมืออาชีพ 

ความเฉยเมย ความสงสัย ซึมเศรpา 

  สีชมพู พลังความปรารถนา ความรัก อ]อนโยน 

อ]อนหวาน เป\นมิตร นุ]มนวล สวยงาม 

 

  สีม]วง สง]างาม ความม่ันคง ม่ังค่ัง ความคิด

สรpางสรรค1 มหัศจรรย1  

การไวpอาลัย เศรpาโศก เย]อหย่ิงอวดดี 

ทะเยอทะยาน ฟุªมเฟ�อย ลึกลับ 

 สีขาว ความดี ไรpเดียงสา บริสุทธ์ิ เท]าเทียม 

ประสบความสำเร็จ ความสะอาด 

ความว]างเปล]า ความตาย หนาว  

เบ่ือหน]าย จืดชืด ไม]มีความสุข 

  สีดำ อำนาจ สง]างาม โดดเด]น ต้ังม่ัน  

ทรงเกียรติ เป\นทางการ 

ความกลัว ความมืด ความตาย ความ

ช่ัวรpาย ลึกลับ อึดอัด ไม]สบายใจ 
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2.13 ทฤษฎี The color image scale 

 The color image scale เป\นทฤษฎีท่ีศึกษาโดย Shigenobu Kobayashi (1990) จาก 

Nippon Colour & Design Research Institute ในการวิจัยทางจิตฟ�สิกส1 เป\นแนวคิดเพ่ือใชpเทียบ

ชุดสีกับค]าสีในแผนภาพเพ่ือใหpทราบความหมายของสีในเชิงจิตวิทยากับความรูpสึก โดยนำเสนอชุดสี

มากกว]า 1,000 สีเพ่ือแสดงอารมณ1รสนิยมท่ีเป\นของคำหลักเชิงความหมาย 180 คำ เก่ียวกับอารมณ1

ท่ีรับรูpไดpจากสี โดยติดป̈ายกำกับการรวมกันของสามสีดpวย 1 ในคำหลัก 180 คำ นอกจากน้ียัง

ประดิษฐ1แผนผังแสดงอารมณ1 ซ่ึงประกอบดpวยแกน 2 แกนท่ีสอดคลpองกับโทนสี Soft – Hard  

(โทนสีอ]อน – เขpม) และโทนสี Warm – Cool (โทนสีรpอน – เย็น) 

 Keyword Image Scale เป\นการรวบรวมคำสำคัญ (Keyword) ท่ีส่ือความหมายดpาน

อารมณ1 และความรูpสึกท่ีมีความหมาย จำนวน 180 คำ นำมาจัดแบ]งเป\นกลุ]ม ซ่ึงกลุ]มคำสำคัญ 

(Keyword) ท่ีส่ือความหมายดpานอารมณ1 และความรูpสึกในแนวทางเดียวกัน จะจัดอยู]ในตำแหน]ง

เดียวกัน คำสำคัญ (Keyword) ในบริเวณท่ี Warm – Soft ใหpความรูpสึกใกลpชิด และส่ือถึงภาพ 

สบาย ๆ ในขณะท่ีผูpท่ี Warm – Hard มีลักษณะเคล่ือนท่ี คล]องแคล]ว คำสำคัญ (Keyword)  

ในส]วน Cool – Soft ใหpความรูpสึกท่ีชัดเจน มีน้ำหนัก และความรูpสึกท่ีดีของสี ในขณะท่ีอยู]ในส]วน 

Cool – Hard ส่ือถึงภาพลักษณ1ของความน]าเช่ือถือ และความเป\นทางการ ดังภาพท่ี 2.14 

 

ภาพท่ี 2.14: Keyword Image Scale 
 

 
 

ท่ีมา: Kobayashi, S. (1990). Color Image Scale. Japan: Kodansha International Ltd. 
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 ตารางแสดงบุคลิกภาพการส่ือสารจากทฤษฎี Image Scale ของ Shigenobu Kobayashi 

จำนวน 180 คำ โดยแบ]งตามหมวด ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.2: ตารางแสดงบุคลิกภาพการส่ือสารของ Shigenobu Kobayashi 

 

หมวดหลัก บุคลิกภาพการส่ือสาร 

1. PRETTY CUTE (น]ารักน]าเอ็นดู)  CHILDLIKE (เหมือนเด็ก น]าเอ็นดู)  

PRETTY (สวยน]ารัก กระจุÀม กระจ๋ิม)  SWEET (อ]อนหวาน)  

2. CASUAL AMUSING (ร่ืนรมย1 เพลิดเพลิน)  BRIGHT (สว]างสดใส)  

CASUAL (สบาย ๆ ไม]มีกฎเกณฑ1)  CHEERFUL (ช่ืนบาน น]ายินดี)  

COLORFUL (มีสีสัน)  DAZZLING (เตะตา ละลานตา)  

DELICIOUS (อร]อยช่ืนใจ จับใจ)  ENJOYABLE (สนุกสนาน)  

FESTIVE (น]าเฉลิมฉลองร่ืนเริง)  FLAMBOYANT (ฟูªฟªา)  

FRIENDLY (ดูเป\นมิตร)  HAPPY (มีความสุข ปล้ืมป�ติ ยินดี)  

MERRY (สนุกสนานร]าเริง)  SHOWY (ข้ีโอ] ฉูดฉาด ชอบแสดงออก)  

3. DYNAMIC ACTIVE (แคล]วคล]อง ว]องไว)  BOLD (เด]นชัด อาจหาญ)  

DYNAMIC (มีการเคล่ือนไหว ไม]น่ิง)  
DYNAMIC AND ACTIVE 

 (เคล่ือนไหว กระฉับกระเฉง)  

FIERY (ดุเด็ดเผ็ดมัน)  FORCEFUL (เต็มไปดpวยกำลัง)  

HOT (รpอนเผ็ด)  INTENSE (จัดๆแรงกลpา)  

LIVELY (มีชีวิตชีวา)  
PROVOCATIVE  

(ดูกบฏทpาทายแนวนิยมเก]า ๆ)  

STRIKING (สะดุดตา)  
VIGOROUS (อย]างแข็งขัน 

กระปร้ีกระเปร]า)  

AQUEOUS (ดูเก่ียวกับน้ำ)  INTREPID (กลpาหาญทรหด)  

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต]อ): ตารางแสดงบุคลิกภาพการส่ือสารของ Shigenobu Kobayashi 

 

หมวดหลัก บุคลิกภาพการส่ือสาร 

4. 

GORGEOUS 

ABUNDANT (มากมายลpนเหลือ)  ALLURING (เยpายวน)  

AROMATIC (ดูมีกล่ินหอม)  BRILLIANT (ดูหลักแหลม)  

DECORATIVE (ประดับประดา)  EXTRAVAGANT (ฟุªมเฟ�อย เกินจำเป\น)  

FASCINATING (ดูมีเสน]ห1)  GLOSSY (เป\นมันเงา)  

GORGEOUS (งดงาม) LUXURIOUS (ฟุªมเฟ�อย หรูหรา)  

MATURE (รอบคอบ เป\นผูpใหญ])  MELLOW (สุกฉ่ำ อุดมสมบูรณ1)  

RICH (ร่ำรวย)  SUBSTANTIAL (จับตpองไดp มีหลักฐาน)  

GRAND (โอ]อ]า ย่ิงใหญ] อลังการ)   

5. ETHNIC ETHNIC (ดูเป\นชนเผา)  ROBUST (มีวินัย เอาการเอางาน)  

UNTAMED (ไม]อ]อนนpอม)  WILD (ดูปªาเถ่ือน)  

6. 

ROMANTIC 

AGREEABLE TO TOUCH (น]าสัมผัส)  AMIABLE (น]ารักใคร])  

CHARMING (มีเสน]ห1 ดูน]าหลงใหล)  DREAMY (งดงามเหมือนในฝ_น)  

INNOCENT (ซ่ือ ไรpเดียงสา)  ROMANTIC (ชวนฝ_น)  

SOFT (นุ]ม)  SUPPLE (อ]อนแอ ปวกเปdยก)  

SWEET AND DREAMY  
(อ]อนหวาน ชวนฝน)  

 

7. NATURAL CITRUS (ดูเป\นผลไมpรสเปร้ียว)  DOMESTIC (ดูเป\นพ้ืนถ่ิน)  

DRY (แหpงแลpง)  FREE (อิสระ ตามใจอยาก)  

FRESH (ดูสดช่ืน)  GENEROUS (ใจคอกวpางขวาง)  

GENTLE (สุภาพนุ]มนวล)  
GENTLE AND ELEGANT (สุภาพ  

และโอ]อ]า)  

HEALTHY (ถูกหลักอนามัย ดูสุขภาพดี)  INTIMATE (ใกลpชิด เป\นของส]วนตัว)  

LIGHTHEARTED (ชวนหัว สบายๆ)  MILD (อ]อน ๆ)  

NATURAL (ดูเป\นธรรมชาติ)  NOSTALGIC (ระลึกถึงความหลัง)  

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต]อ): ตารางแสดงบุคลิกภาพการส่ือสารของ Shigenobu Kobayashi 

 

หมวดหลัก บุคลิกภาพการส่ือสาร 

7. NATURAL 

 (ต]อ) 

OPEN (เป�ดเผย ตรงไปตรงมา)  PEACEFUL (ดูสงบ สบาย)  

PLAIN (เรียบ ๆ)  PLEASANT (พึงพอใจ)  

RESTFUL (พักอย]างสงบ)  
SIMPLE AND APPEALING (เรียบ 

และดึงดูด)  

SMOOTH (ราบร่ืน)  SUNNY (เบิกบาน ผ]องใส)  

SWEET-SOUR (เปร้ียว ๆ หวาน ๆ)  TRANQUIL (สงบน่ิง เยือกเย็น)  

WHOLESOME  
(เป\นประโยชน1ต]อร]างกาย สะอาด 
บริสุทธ์ิ)  

PASTORAL (กวpางขวาง ชวนนึกถึงท]อง

ทุ]ง)  

8. ELEGANT CALM (สงบน่ิง)  CULTURED (มีวัฒนธรรม)  

DELICATE (ประณีต บรรจง)  ELEGANT (สะโอดสะอง สวยแบบผูpดี)  

EMOTIONAL (สะเทือนอารมณ1)  
FASHIONABLE (ทันสมัย กำลังเป\นท่ี

นิยม)  

FEMININE (ดูเป\นหญิง อ]อนหวาน)  REFINED (สละสลวย ประณีต)  

SEDATE (สงบ ใจเย็น)  SLEEK (โกp เพรียว เฉ่ียว)  

SUBTLE (มีเล]ห1เหล่ียม)  TENDER (นุ]มนวล เบา ๆ)  

GRACEFUL (สง]างาม นุ]มนวล)  INTERESTING (น]าสนใจ)  

MYSTERIOUS (ลึกลับ น]าคpนหา)  NOBLE (ดูสูงส]ง มีเกียรติ)  

POLISHED (เป\นมันเงา)  
PURE AND ELEGANT (บริสุทธ์ิ 

และสง]างาม)  

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต]อ): ตารางแสดงบุคลิกภาพการส่ือสารของ Shigenobu Kobayashi 

 

หมวดหลัก บุคลิกภาพการส่ือสาร 

9. CHIC CHIC (เกÀ เท] ทันสมัยแบบผูpดี)  JAPANESE (ดูเป\นญ่ีปุªน)  

MODEST (สงบเสง่ียม เจียมเน้ือเจียม

ตัว)  

NOBLE AND ELEGANT (สูงสง]า ทรง

เกียรติ)  

QUIET (เงียบสงบ)  SIMPLE (เรียบง]าย)  

QUIET AND SIMPLE (เงียบ  

และเรียบง]าย)  
SOBER (สุขุม)  

STYLISH (มีท]า มีสไตล1)   

10. CLASSIC CLASSIC (ไดpรับความนิยมมาโดย

ตลอด)  
COMPLEX (ซับซpอน)  

CONSERVATIVE (หัวเก]า อนุรักษนิยม)  ELABORATE (ประณีตบรรจง)  

HEAVY AND DEEP (หนักและเขpม)  OLD-FASHIONED (ลpาสมัย เชย)  

PROVINCIAL (ดูเป\นชนบท 

ต]างจังหวัด)  
RUSTIC (ดูหยาบ ๆ ไม]สละสลวย)  

STURDY (แข็งแกร]ง ทนทาน)  TASTEFUL (มีรสชาติ มีรสนิยม)  

TRADITIONAL (ประเพณีนิยม)   

11. DANDY ARISTOCRATIC (ดูเป\นช้ันสูง)  BITTER (มีรสชม)  

DAPPER (กะทัดรัด กระฉับกระเฉง)  DILIGENT (ขยันขันแข็ง)  

EMINENT (เด]น มีช่ือเสียง)  PLACID (สงบ เรียบน่ิง)  

PRACTICAL (ดูเหมาะสมท่ีจะใชpงาน)  
QUIET AND SOPHISTICATED 

(เงียบและโกp เป\นชาวกรุง)  

SERIOUS (เอาจริงเอาจัง)  SOUND (ไพเราะ กังวาน)  

STRONG AND ROBUST  

(แข็งแกร]ง ทนทาน)  

SUBTLE AND MYSTERIOUS 

(มีเล]ห1เหล่ียมลึกลับ น]าคpนหา)  

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต]อ): ตารางแสดงบุคลิกภาพการส่ือสารของ Shigenobu Kobayashi 

 

หมวดหลัก บุคลิกภาพการส่ือสาร 

12. 

FORMAL 

AUTHORITATIVE (เช่ียวชาญ 

น]าเช่ือถือ)  
DIGNIFIED (มีเกียรติยศ ดูภูมิฐาน)  

EARNEST (เอาจริงเอาจัง)  FORMAL (ดูเป\นทางการ)  

MAJESTIC (สง]าผ]าเผย ตระหง]าน)  PRECIOUS (ดูมีค]า)  

PROPER (ดูทำตัวเหมาะสม)  SOLEMN (ถมึงทึง)  

SUBLIME (เลิศเลอ น]าท่ึง)   

13. CLEAR CLEAN (ดูสะอาด)  CLEAN AND FRESH (ดูสะอาดและสดชื่น)  

CLEAR (ชัดเจน โปร]งใส ไม]มีขpอสงสัย)  CRYSTALLINE (ดูใสเหมือนแกpว)  

FRESH AND YOUNG 

(ดูสดช่ืนเป\นหนุ]มเป\นสาว)  
LIGHT (สุกใส สว]าง เปล]งปล่ัง)  

NEAT (เน้ียบ เรียบรpอยไรpท่ีติ)  PURE (บริสุทธ์ิ)  

PURE AND SIMPLE (บริสุทธิ์ เรียบง]าย)  REFRESHING (สดชื่น สบาย ผ]อนคลาย)  

SIMPLE (เรียบง]าย)  DEWY (ชุ]มฉ่ำ)  

14. COOL-

CASUAL 

AGILE (กระฉับกระเฉง)  SMART (ฉลาด โกpเกÀ ผ่ึงผาย)  

SPEEDY (รวดเร็ว)  SPORTY (คล]องแบบนักกีฬา)  

STEADY (ม่ันคง หนักแน]น)  WESTERN (ดูเป\นชาวตะวันตก)  

YOUNG (ดูเป\นหนุ]มเป\นสาว)  YOUTHFUL (ดูเด็ก ดูอ]อนเยาว1)  

15. 

MODERN 

COMPOSED (ดูใจเย็น)  CULTIVATED (ไดpรับการอบรม)  

DISTINGUISHED (มีชื่อเสียงเป\นที่จดจำ)  EXACT (ถูกตpอง แน]นอน)  

INTELLECTUAL (ดูมีสติป_ญญา)  MASCULINE (ดูเป\นผูpชาย สุขุมหนักแน]น)  

METALLIC (ดูเป\นโลหะ มันวาว)  MODERN (ทันสมัย หัวใหม])  

PRECISE (พิถีพิถัน เฉียบขาด)  PROGRESSIVE (หัวกpาวหนpา คนหัวใหม])  

RATIONAL (ดูสมเหตุสมผล)  SHARP (เฉียบแหลม)  

URBAN (ผูpดี เกÀ อย]างชาวกรุง)   
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 Color Combination Image Scale มาตราส]วนภาพผสมสีแสดงใหpเห็นถึงความแตกต]าง 

ท่ีลึกซ้ึงท่ีมีอยู]ระหว]างการผสมสีต]าง ๆ ภายในขอบเขตของตัวอย]างชุดค]าผสมท่ีแสดงทำใหpสามารถ 

ดูภาพรวมของการผสมสีไดpอย]างรวดเร็ว คำท่ีอยู]ใตpชุดค]าสีแต]ละชุดเป\นการแสดงถึงความหมาย 

ท่ีเก่ียวขpองกับชุดค]าสี โดยการดู Keyword Image Scale และใชp Color Combination Image 

Scale เป\นฐาน เป\นการนำเสนอแนวคิดท่ีแสดงตัวอย]างของชุดค]าสีท่ีผสมกันพรpอมกับคำสำคัญ 

(Keyword) นอกจากน้ียังกำหนดหมวดหมู]เพ่ือใหpคำหลักแต]ละคำอยู]ในหมวดหมู]ใดหมวดหมู]หน่ึง  

ดังภาพท่ี 2.15 

 

ภาพท่ี 2.15: Color Combination Image Scale 

 
 

ท่ีมา: Kobayashi, S. (1990). Color Image Scale. Japan: Kodansha International Ltd. 
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 Taste and Lifestyle Types ตารางแสดงประเภทของรสนิยม และวิถีชีวิตของ Shigenobu 

Kobayashi โดยแบ]งตามหมวด ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.3: ตารางแสดง Taste and Lifestyle Types ของ Shigenobu Kobayashi 

 

หมวด 
รสนิยมและวิถีชีวิต 

(Taste and Lifestyle) 

ตลาดเป̈าหมาย 

(Target Market) 

รูปแบบและวัสดุ 

(Patterns and 

Materials) 

Casual

 

สีสันสดใสเพลิดเพลิน 

กับวิถีชีวิตท่ีเรียบง]าย 

และอิสระ 

หนุ]มสาวมหาวิทยาลัย 

นักเรียนวัย 20 ตpน ๆ 

สบาย ๆ เรียบง]าย  

และสนุกกับชีวิต 

ลายตารางหรือลายเสpน

ขนาดใหญ] 

ภาพประกอบท่ีวาดดpวย

มือ พลาสติก ยาง ฝ̈าย 

Modern

 

เท]และเฉียบคม  

เติมพลัง 

ผูpอยู]อาศัยในเมืองเล็ก  

มีรสนิยมเท]และชัดเจน 

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับ 

งานออกแบบ 

สีธรรมดาเป\นพ้ืนฐาน 

ลายเสpนหรือตัวหนา 

เหล็ก แกpว หิน 

Romantic

 

นุ]มนวล อ]อนหวาน  

ชวนฝ_นพรpอมกล่ินอาย

ของจินตนาการ 

หนุ]มสาวท่ีมีความชอบ 

ท่ีนุ]มนวล และบรรยากาศ

ท่ีมีเสน]ห1 

รูปแบบท่ีนุ]มนวล  

เช]น ลายดอกไมpเล็ก ๆ 

ลายจุดชีฟอง ลูกไมp  

ไมpสีขาว กระจกฝ̈า 

Natural

 

เป\นธรรมชาติ อบอุ]น

เรียบง]าย 

คนท่ีเป\นกันเอง มีจิตใจ 

และร]างกายท่ีผ]อนคลาย 

สีท่ีเรียบง]าย รูปแบบ

ใบไมp ตpนไมp ลวดลายผpา

ลินิน ฝ̈าย ธรรมชาติ ไมp 

ไมpไผ] หวาย 

Elegant

 

บอบบาง ไม]สนใจใคร 

สมดุลและมีเสน]ห1 

ส]วนใหญ]เป\นผูpหญิง 

อ]อนโยนและละเอียดอ]อน 

ส่ิงท่ีดูไหล เสpนโคpงลาย

ดอกไมpหรือนามธรรม 

รูปแบบแวววาว ผpาไหม  

ผpาซาติน  

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.3 (ต]อ): ตารางแสดง Taste and Lifestyle Types ของ Shigenobu Kobayashi 

 

หมวด 
รสนิยมและวิถีชีวิต 

(Taste and Lifestyle) 

ตลาดเป̈าหมาย 

(Target Market) 

รูปแบบและวัสดุ 

(Patterns and 

Materials) 

Chic

 

มีสติ และสงบ เงียบ 

และซับซpอน  

ดpวยบรรยากาศ 

ท่ีสง]างามเรียบง]าย 

คนท่ีชอบความสงบ 

สุขุม ชอบบรรยากาศ 

ในเมือง และเป\นผูpใหญ] 

สุขุม ละเอียดอ]อน

รูปแบบผิวดpาน  

หนังกวาง หนังแกะ 

ไทเทเนียม หินธรรมชาติ 

Classic

 

ประณีต มีการตกแต]ง

อย]างหรูหรา และ 

เป\นทางการ รูpสึกถึง

ประเพณี และมีคุณภาพ 

คนท่ีมีอายุมาก ตpองการ

ประเพณี และความถูก

ตpอง ค]อนขpางอนุรักษนิยม 

แบบด้ังเดิม ประดับ

ตกแต]งลวดลายโคpง

เหมือนขนนก  

วัสดุมันวาว ทอง  

ผpาไหม กำมะหย่ี  

หนังลักษณะลึกหนัก 

Dandy

 

เป\นตัวของตัวเอง  

ม่ันคง ความเป\นชาย 

และซับซpอนท่ีเงียบสงบ 

สำหรับผูpใหญ] ชอบความ

แข็งแกร]ง และบรรยากาศ

ประณีต 

ลายตารางขนาดเล็ก 

โทนเงียบขรึม หนังท่ีมี

คุณภาพสูง แคชเมียร1  

ผpาขนสัตว1 

 

 

2.14 งานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 วิเคราะห1ประเด็นสำคัญจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขpองภายในประเทศ ผูpวิจัยนำประเด็นท่ีสำคัญ 

และเป\นประโยชน1แก]งานวิจัยของผูpวิจัย ดังน้ี 

 ป_ญญา เลิศสุขประเสริฐ (2548) ไดpทำการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการกลายเป\นสินคpาของ

พิธีกรรมงานศพ ซ่ึงมีวัตถุประสงค1เพ่ืออธิบายกระบวนการกลายเป\นสินคpาของพิธีกรรมงานศพ ภายใตp

บริบทท่ีวัดอยู]ในฐานะผูpใหpบริการ โดยอาศัยการวิเคราะห1ในเชิงประวัติศาสตร1เพ่ือใหpเห็นถึงความ

เปล่ียนแปลงของพิธีกรรมงานศพไปสู]การเป\นสินคpาบริการ และบทบาทของวัดท่ีเขpามาสัมพันธ1กับการ

ผลิตบริการภายใตpเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การกลายเป\นสินคpาของพิธีกรรมงานศพไดpเกิดข้ึนอย]างเป\น

กระบวนการ โดยเป\นการเปล่ียนวิถีการผลิตจากอดีตท่ีเจpาภาพเป\นผูpลงมือดำเนินงานเองท้ังหมดไปสู]

การผลิตในลักษณะสินคpาบริการ โดยฝªายฌาปนสถานของวัด โดยมีจุดเปล่ียนสำคัญ คือ ช]วงปฏิรูป
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เศรษฐกิจวัดในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงรัฐเป�ดโอกาสใหpวัดเลือกใหpบริการเผาศพตามผลประโยชน1ทาง

เศรษฐกิจจากเดิมท่ีวัดเป\นสถานท่ีเผาศพสำหรับชนช้ันสูง และช]วงหลังการออกกฎหมายควบคุมการ

เผาศพในปd 2481 โดยสภาพของเมือง และวิถีชีวิตของผูpคนเอ้ืออำนวยใหpวัดสามารถขยายบริการงาน

ศพไดpจนครอบคลุม และตอบสนองความตpองการของเจpาภาพไดpอย]างครบถpวน การศึกษาพบว]า 

พิธีกรรมงานศพในฐานะสินคpาบริการมีจุดประสงค1เพ่ือตอบสนองการบริโภคท่ีมีค]านิยมจัดงานศพ

อย]างใหญ]โตเพ่ือแสดงสถานภาพทางสังคมของผูpตายหรือครอบครัวมากกว]าการใหpความสำคัญต]อ

คุณค]าในเชิงศาสนา ท้ังน้ี การบริโภคในเชิงสัญลักษณ1น้ีทำใหpบริการงานศพมีมูลค]าทางแลกเปล่ียนสูง

ซ่ึงเกิดประโยชน1ทางเศรษฐกิจต]อผูpใหpบริการมากกว]า ในประเด็นน้ีไดpนำไปสู]บทบาทท่ีขัดแยpงของวัด

ระหว]างบทบาทในเชิงศาสนาซ่ึงวัดควรเป\นผูpช้ีนำพิธีกรรมเพ่ือใหpเกิดคุณค]าทางศาสนาต]อเจpาภาพ กับ

การเป\นผูpใหpบริการพิธีกรรมงานศพซ่ึงอยู]ในเง่ือนไขของความจำเป\นทางดpานเศรษฐกิจ 

 ณัฏฐกา เมณฑกา (2550) ไดpทำการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาแนวทางของการออกแบบ

สัญลักษณ1เพ่ือการปรับภาพลักษณ1องค1กร ซ่ึงมีวัตถุประสงค1เพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนปรับ

ภาพลักษณ1องค1กร ซ่ึงส]งผลกระทบต]อการเปล่ียนแปลงการออกแบบสัญลักษณ1 ศึกษาหาป_จจัยในการ

ออกแบบสัญลักษณ1เพ่ือการปรับภาพลักษณ1องค1กร และศึกษาแนวคิดและรูปแบบท่ีใชpในการ

ออกแบบสัญลักษณ1เพ่ือการปรับภาพลักษณ1องค1กร โดยใชpวิธีการวิจัยเอกสารดpวยการรวมรวบขpอมูล

เพ่ือศึกษาวิเคราะห1 และใชpวิธีสัมภาษณ1เชิงลึกตัวแทนขององค1กรท่ีมีการวางแผนปรับภาพลักษณ1 

องค1กรเพ่ือเป\นกรณีศึกษาในการหาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ1 โดยมีท้ังส้ิน 12 องค1กร

ผลการวิจัยสามารถสรุปแนวทางของการอกแบบสัญลักษณ1เพ่ือการปรับภาพลักษณ1องค1กรและ

นำเสนอแบบจำลองแนวทางการออกแบบ โดยมีกระบวนการดังน้ี (1) วิเคราะห1และศึกษาป_จจัย

ทางการตลาด ซ่ึงประกอบดpวย ป_จจัยหรือแรงผลักดันท่ีทำใหpเกิดการปรับภาพลักษณ1องค1กร, กลยุทธ1

การปรับภาพลักษณ1องค1กร และองค1ประกอบหลักทางการตลาด (2) นำผลวิเคราะห1ท่ีไดpมาประยุกต1 

ใชpโดยใชpกลยุทธ1สรpางแนวคิดหลักของสัญลักษณ1เพ่ือกำหนดทิศทางการออกแบบ และใชpหลักเกณฑ1ใน

การคัดเลือกสัญลักษณ1ในการกล่ันกรองรูปแบบของสัญลักษณ1 และ (3) กำหนดภาพรวมของการ

ออกแบบและของสไตล1 รูปแบบของตราสัญลักษณ1 การเลือกใชpสีหลักรูปแบบตัวอักษรและ

องค1ประกอบกราฟ�ก ใหpสามารถส่ือสารคุณลักษณะ คุณค]าทางจิตใจและคุณประโยชน1ขององค1กร 

เพ่ือสรpางการยอมรับในกลุ]มเป̈าหมาย 

 งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ1 (2555) ไดpทำการศึกษาเก่ียวกับพ้ืนท่ีเปล่ียนผ]านจากสภาวะหน่ึง

ไปสู]อีกสภาวะหน่ึงระหว]างพ้ืนท่ีป_จจุบันกับพ้ืนท่ีหลังความตาย ซ่ึงมีวัตถุประสงค1เพ่ือทดลอง และ

ออกแบบท่ีว]างทางสถาป_ตยกรรม ท่ีมีผลต]อสภาวะอารมณ1ความรูpสึก และกระบวนการดpานความคิด 

ในดpานกายภาพ และความหมายเชิงนามธรรมของพ้ืนท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพุทธ

ศาสนา เพ่ือรองรับการประกอบพิธีกรรมใหpเป\นไปตามข้ันตอน อีกท้ังสามารถตอบสนองต]อสภาวะ
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เปล่ียนผ]านดpานอารมณ1 ความรูpสึกของผูpใชpพ้ืนท่ี และส่ือสารความหมายในแง]ของปรัชญาความเช่ือ

และนัยเก่ียวกับพิธีกรรม ภายใตpแนวคิดขัดแยpงกับรูปแบบพ้ืนท่ีประเพณีนิยมในป_จจุบันเป\นรูปแบบท่ี

เกิดจากการตีความส่ิงท่ีเป\นนามธรรม ซ่ึงในท่ีน้ีกล]าวถึงปรัชญาความเช่ือในมิติต]าง ๆ โดยพิจารณา

จากพ้ืนฐานท่ีแสดงออกถึงความคิด เหตุผล และอารมณ1ความรูpสึก อันมีบทบาท และความสำคัญต]อ

ผูpใชpพ้ืนท่ีประกอบพิธีกรรม เพ่ือส่ือสารผ]านเคร่ืองมือและท่ีว]างทางสถาป_ตยกรรม การออกแบบเชิง

ทดลอง พ้ืนท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพุทธศาสนาภาพรวมของโครงการแสดงออกถึงนัย

การจากไปของชีวิต ท่ีเปล่ียนแปลงรูปทรง และการรับรูpท่ีว]างจากสภาวะสูญเสียสู]สภาวะยอมรับความ

จริง และระลึกถึง โดยใชpระนาบ แสงเงา และการเคล่ือนไหว เป\นเคร่ืองมือออกแบบ โดย

ประกอบดpวย 3 พ้ืนท่ีหลักคือ พ้ืนท่ีต้ังศพบำเพ็ญกุศล ส่ือสารการเปล่ียนแปลงของชีวิต พ้ืนท่ี

ฌาปนกิจ ส่ือสารการส]งผูpตายสู]โลกหนpา (สวรรค1) และพ้ืนท่ีเก็บอัฐิ ส่ือสารการเช่ือมโยงระหว]างคน

เป\นกับคนตาย ซ่ึงเช่ือมโยงกันภายใตpเน้ือหา และกิจกรรมท่ีต]างกัน การสรpางความต]อเน่ืองของพ้ืนท่ี

ดpวยการเปล่ียนแปลงของท่ีว]างท่ีเกิดจากสภาวะอารมณ1ความรูpสึกของผูpใชp และทัศนะคติความเช่ือของ

พิธีกรรม อีกท้ังกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ1กันสะทpอนผ]านรูปแบบทางกายภาพ และการรับรูpของท่ีว]าง 

ท่ีสอดคลpองกับเน้ือหา และกระบวนการความรูpสึกของผูpใชpนำไปสู]การรับรูp และเขpาใจมิติป_จจุบันกับมิติ

หลังความตายในแง]ท่ีดีข้ึน 

 วรรณรุจ มณีอินทร1 (2556) ไดpทำการศึกษาเก่ียวกับป_จจัยทางดpานรูปร]าง รูปทรง และสี ใน

การออกแบบตราสินคpา ซ่ึงมีวัตถุประสงค1เพ่ือวิเคราะห1ป_จจัยทางดpานรูปร]าง รูปทรง การใชpสี และการ

ส่ือความหมายในการออกแบบตราสินคpาประเภทรถยนต1 และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ

ตราสินคpาประเภทรถยนต1ท่ีมีประสิทธิผล เป\นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ]มตัวอย]างท่ีใชpในการวิจัยคือ

ตราสินคpารถยนต1 จำนวน 120 ตราสินคpา ซ่ึงใชpวิธีการสุ]มตัวอย]างอย]างง]ายเคร่ืองมือท่ีใชpในการวิจัย

คือ แบบสอบถามเร่ือง ลักษณะของตราสินคpา ป_จจัยทางดpานรูปร]างรูปทรง การใชpสี และ การส่ือ

ความหมายในการออกแบบตราสินคpาประเภทรถยนต1โดยสอบถามผูpเช่ียวชาญ 9 คน ผลการวิจัย

พบว]า (1) ลักษณะของตราสินคpาประเภทรถยนต1 มีลักษณะการออกแบบโดยใชpสัญลักษณ1ผสม

ตัวอักษร (Combination) คิดเป\นรpอยละ 56.67 ใชpภาพสัญลักษณ1 (Symbol) คิดเป\นรpอยละ 39.17 

ใชpตัวอักษร (Logo Type) คิดเป\นรpายละ 4.17 (2) ลักษณะรูปร]าง รูปทรงท่ีใชpในการออกแบบ มีการ

ใชpรูปลักษณะของรูปร]าง รูปทรงร]วมกันอย]างนpอย 2 ชนิดเป\นส]วนใหญ] โดยมีการใชpตัวอักษร คิดเป\น

รpอยละ 43.81 ใชpรูปร]าง รูปทรงเรขาคณิต คิดเป\นรpอยละ 42.86 ใชpสัญลักษณ1 คิดเป\นรpอยละ 36.91 

ใชpรูปภาพสัตว1 คิดเป\นรpอยละ 21.90 ใชpรูปอิสระหรือนามธรรม คิดเป\นรpอยละ 17.03 (3) ลักษณะ

ของสีท่ีใชpในการออกแบบ มีการเลือกสีในกลุ]มบุคลิกเกÀ/เท] (Chic) อันแสดงถึงความโกpเกÀ หรูหรา คิด

เป\นรpอยละ 15 กลุ]มบุคลิกทันสมัย สมัยใหม] (Modern) อันแสดงถึงความล้ำหนpา ล้ำสมัย ตามสมัย

นิยม คิดเป\นรpอยละ 14.41 กลุ]มบุคลิกความมีพลัง (Dynamic) อันแสดงถึงความมีอำนาจ สมรรถนะ 
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คิดเป\นรpอยละ 12.14 กลุ]มบุคลิกความสง]างาม (Elegant) อันแสดงถึงความงาม ความสง]าผ]าเผย คิด

เป\นรpอยละ 11.31 กลุ]มบุคลิกความเป\นอมตะ (Classic) อันแสดงถึงความนิยมแบบย่ังยืน คิดเป\นรpอย

ละ 9.88 (4) การส่ือความหมายของตราสินคpาพบการแสดงออกทางดpานอารมณ1เพ่ือส่ือความ หมายท่ี

แฝงไวpในตราสินคpา โดยใชpความเป\นมหาชน (Public) แทนการสรpาง เพ่ือใหpง]าต]อการทำความเขpาใจ

คิดเป\นรpอยละ 14.05 ความทรงพลังอันส่ือถึงความแขpงแรง มีจุดแขpง หรือมีอำนาจคิดเป\นรpอยละ 

13.81 ความมีดีไซน1อันส่ือถึงรูปลักษณ1 และความรูpสึกท่ีดีท่ีจะนำไปสู]ความผูกพันทางอารมณ1คิดเป\น

รpอย 12.38 การแสดงออกทางสถานภาพอันส่ือถึงการสรpางมูลค]า หรือเพ่ิมคุณค]ามากย่ิงข้ึนคิดเป\น

รpอยละ 10.36 แสดงความเป\นผูpบุกเบิกอันส่ือถึงความเป\นผูpนำ ผูpเร่ิมตpนคิดเป\นรpอยละ 9.41 โดยท้ัง

รูปลักษณะ สีและการส่ือความหมาย เป\นส่ิงท่ีตpองอิงอาศัยกัน คือท้ังหมดตpองร]วมมือกัน ส่ือสารความ

เป\นผลิตภัณฑ1 ใหpเป\นภาพลักษณ1ต]าง ๆ ตาม่ีเจpาของผลิตภัณฑ1ตpองการ 

 ฉันพชร นิลกำแหง, อภิสักก1 สินธุภัค, และ อุดมศักด์ิ สาริบุตร (2557) ไดpทำการศึกษา

เก่ียวกับการออกแบบภาพลักษณ1ผลิตภัณฑ1ในพิธีฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนตามแนวทางแบบ

เศรษฐกิจสรpางสรรค1 กรณีศึกษา: วัดด]าน พระรามสาม ซ่ึงมีวัตถุประสงค1เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความเช่ือ

ในพิธีกรรมฌาปนกิจ และวิถีการออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจ สรpางสรรค1 เพ่ือนำมาออกแบบ

ภาพลักษณ1ผลิตภัณฑ1ในพิธีฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชน มีวัตถุประสงค1ในการวิจัยไวp 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความเช่ือในพิธีกรรมฌาปนกิจ และวิถีการออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจ

สรpางสรรค1 2) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ1 สำหรับงานฌาปนกิจในพุทธศาสนาตามแนวทางเศรษฐกิจ

สรpางสรรค1และประเมินความคิดเห็นของผูpเช่ียวชาญ และ 3) เพ่ือประเมิน ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ1

ท่ีพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสรpางสรรค1โดยการจัดการสนทนาแบบกลุ]ม ผลจากการศึกษาพบว]า

ภาพลักษณ1ผลิตภัณฑ1ในพิธีฌาปนกิจท่ีมีความเหมาะสมในการนำมาออกแบบประกอบไปดpวย 1) 

หีบศพ 2) ฐานวางหีบศพ 3) โต�ะหมู] บูชา 4) เตียงรดน้ำศพ 5) ขาต้ังรูป 6) ท่ีต้ังพวงหรีด 7) รูปภาพ

ของผูpวายชนม1 8) เคร่ืองประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงผลิตภัณฑ1ท่ีใชpใน การประกอบพิธีกรรมเหล]าน้ัน

ยังคงรูปแบบเดิม โดยยึดแนวทางการออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจสรpางสรรค1พบว]าจากรูปแบบแนว 

ทางการพัฒนาท่ีมีความสอดคลpองกับงานวิจัยคร้ังน้ีมาใชp 3 แนวทาง เพ่ือนำมาพัฒนางานออกแบบใน

เบ้ืองตpนใหpเป\นรูปธรรม ดังน้ี 1) วิธีคิดแบบนอกกรอบและไม]ยึดติดรูปแบบเดิม 2) การผสมผสาน 

ศิลปวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร1 3) การนำเทคโนโลยีมา สนับสนุน สินคpาและการบริการตาม

แนวทางเศรษฐกิจสรpางสรรค1 แสดงถึงช]องว]างของการออกแบบและพัฒนาในตัวของอุปกรณ1 เหล]าน้ี

ใหpเหมาะสมกับสภาวะป_จจุบัน ซ่ึงการนำแนวทางเศรษฐกิจสรpางสรรค1โดยผลการประเมิน 3 แบบแรก

ท่ีไดpคะแนนสูงสุด ตามลำดับไดpแก] แบบท่ี 9 มีค]าเฉล่ีย (x" = 4.09) แบบท่ี 2 มีค]าเฉล่ีย (x" = 3.91) 

และแบบท่ี 7 มีค]าเฉล่ีย (x" = 3.82) มีความเหมาะสมท่ีจะนำไปออกแบบ (Sketch design) ในส]วน

ขององค1ประกอบอ่ืนหลังจากน้ัน ประเมินโดยผูpเช่ียวชาญท้ัง 5 ท]าน วิเคราะห1ขpอมูลโดยหาค]าเฉล่ีย 
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(x")และค]าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และมีค]าคะแนนดังต]อไปน้ี แบบท่ี 1 มีค]าเฉล่ีย (x" = 4.16,  

S.D.= 0.774) แบบท่ี 2 มีค]าเฉล่ีย (x" = 4, S.D. = 0.765) และ แบบท่ี 3 มีค]าเฉล่ีย (x" =3.95,  

S.D. = 1.037) จากผลคะแนน ดังกล]าว แบบท่ี 1เหมาะสมท่ีจะนำไปผลิตจริงมากท่ีสุด โดยมีจุดเด]น 

ท่ีสามารถนำไปใชpไดpกับหีบเปล]าราคาต่ำท่ีสุดเน่ืองจากการ ตกแต]งเป\นแบบฝาครอบแบบตัดทอนมา

จากลายไทย และง]ายต]อการจัดเก็บ และโทนสีท่ีใชpเป\นสีขาวและสีทองเป\นหลักทำใหpไม]มี ความรูpสึก

ของความน]ากลัว แต]ยังคงไวpซ่ึงเอกลักษณ1ของพุทธศาสนพิธี 

 รัตนะ ป_ญญาภา, ประสิทธ์ิ กุลบุญญา, สุชาติ บุษย1ชญานนท1, ไพศาล พากเพียร, และ เรือง

เดช เขจรศาสตร1 (2562) ไดpทำการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการงานศพท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎก 

ซ่ึงมีวัตถุประสงค1เพ่ือนำเสนอรูปแบบการจัดการงานศพท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎกจากขpอมูลเชิง

คุณภาพท่ีไดpมาจากการเก็บขpอมูลเชิงเอกสารจากพระไตรป�ฎกเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ1

พระสงฆ1ผูpใหpขpอมูลสำคัญ 4 รูปวิเคราะห1 และสรุปผลดpวยวิธีพรรณนาวิเคราะห1ผลการวิจัยพบว]า

รูปแบบการจัดการงานศพท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎก 4 ประการ คือ (1) การจัดงานพระบรมศพของ

พระพุทธเจpาประกอบดpวยการตกแต]งพระบรมศพ และการก]อสรpางจิตกาธาน การอัญเชิญพระบรมศพ

โดยใชpเสpนทางดpานทิศเหนือของเมืองผ]านกลางเมืองแลpวออกสู]ประตูทิศตะวันออก การถวายน้ำสรง

พระบรมศพ และเปล่ียนพระภูษาใหม] พระสงฆ1สาวกกระทำประทักษิณจิตกาธาน และอภิวาทพระ

บาท และพระเพลิงไดpลุกไหมpพระบรมศพโดยไม]มีใครจุด (2) การจัดงานพระบรมศพของ

พระมหากษัตริย1กรณีพระเจpาสุทโธทนะประกอบดpวยการสดับธรรมเทศนาก]อนสวรรคตการใชpพ้ืนท่ี

ความตายสอนธรรมะ โดยพระพุทธเจpาแสดงธรรมแก]พระญาติการถวายน้ำสรงพระบรมศพดpวย

น้ำหอม การบรรจุพระบรมศพในโลงแกpว และมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย (3) รูปแบบการจัดงานศพ

ของอริยบุคคลประกอบดpวยการทำความดีก]อนตาย การเตรียมสถานท่ีรับรองแขกท่ีมาร]วมงาน การ

สักการะศพดpวยดอกไมp และการฟ̈อนรำของเทวดา การละเล]นท่ีเรียกว]าสาธุกีฬาการทำเชิงตะกอน

ดpวยของหอมการเผาศพดpวยหญpาแฝก และก]อสถูปเจดีย1บรรจุกระดูก (4) รูปแบบการจัดงานศพของ

สามัญชนพบการใชpศพเป\นส่ือธรรมะทดสอบจิตใจ และความกpาวหนpาในการปฏิบัติธรรมส]วนการ

จัดการกับศพใชpวิธีการเผา 

 สุนทร สุขทรัพย1ทวีผล (2562) ไดpทำการศึกษาวิธีจัดงานศพท่ีปรากฏในคัมภีร1

พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีวัตถุประสงค1เพ่ือศึกษาวิธีการจัดงานศพท่ีปรากฏในคัมภีร1พระพุทธศาสนาเถร

วาท และเพ่ือวิเคราะห1วิธีการจัดงานศพท่ีปรากฏในคัมภีร1พระพุทธศาสนาเถรวาท จากการวิจัยพบว]า

วิธีการจัดงานศพในคัมภีร1พระพุทธศาสนาศึกษาไดpจากการจัดงานศพของพระพุทธเจpา พระเจpาสุทโธท

นะ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางสิริมา และนางสุทัตตี ซ่ึงมีลักษณะร]วมกันคือความเรียบง]าย 

ไม]มีความซับซpอน ไม]มีรูปแบบของพิธีท่ีชัดเจน ในส]วนของการจัดการศพน้ันมี 3 ประเภท คือ การเผา

ศพ การฝ_งศพ และการท้ิงศพ วิธีท่ีพบมากท่ีสุดการเผาศพ ส]วนการฝ_งศพน้ันพบนpอยมาก สำหรับ
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วิธีการท้ิงศพน้ันเป\นวัฒนธรรมของชาวอินเดียในสมัยพุทธกาล โดยเฉพาะกลุ]มวรรณะต่ำเพราะไม]ตpอง

ใชpเงินในการประกอบพิธี พระพุทธเจpาไดpอาศัยศพท่ีถูกท้ิงน้ันมาเป\นอุบายในการสอน ธรรมแก]พุทธ

บริษัท เช]น ศพของนางสิริมา เป\นตpน รูปแบบการจัดงานศพในคัมภีร1 พระพุทธศาสนาจึงเรียบง]าย 

และเป\นอุบายสำหรับสอนธรรมไดpอีกดpวย 

 พระครูศรีรัตนากร (2562) ไดpทำการศึกษาเร่ืองวัตถุประสงค1ท่ีแทpจริงของการจัดงานศพท่ี

ปรากฏในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีวัตถุประสงค1คือ (1) เพ่ือศึกษาคติความเช่ือ และพิธีกรรมการจัดงาน

ศพ (2) เพ่ือศึกษารูปแบบพิธีกรรมการจัดงานต้ังแต]อดีตถึงป_จจุบัน (3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปริศนา

ธรรมการจัดงานศพในพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว]า ประเพณีจัดงานศพมีมาแต]โบราณ มี

สาระสำคัญ 4 ประการ ประการแรก คือ “รวมญาติ เป\นการจัดงานศพท่ีตpองเตรียมการหลายอย]าง 

โดยระหว]างเตรียมการตpองส]งข]าวไปถึงญาติพ่ีนpอง มิตรสหายเก่ียวกับกำหนดการ และสถานท่ี ทำใหp

ญาติไดpมารวมตัวกัน และแสดงความห]วงใยกัน ประการท่ีสอง “ประกาศความดี” คือการกล]าวถึง

ประวัติผูpตายว]ามีคุณความดีอะไรบpาง มีความสำเร็จในหนpาท่ีการงานอย]างไร ประการท่ีสาม “สรpาง

บุญบารมี” คือการทำบุญอุทิศใหpผูpตายเป\นเสบียงติดตัวไปในภพหนpา เป\นการเพ่ิมบุญบารมีท่ีทำมา

ก]อนแลpวของผูpตาย และเป\นการสรpางบุญบารมีของลูกหลานเองดpวย ประการท่ีส่ี “ทำหนpาท่ีของความ

เป\นคน” โดยการจัดงานศพเป\นการใหpเกียรติกับผูpตาย ส]วนปริศนาธรรมมัดตราสังสามเปราะ มัดท่ีคอ 

หมายถึง บ]วงรักลูก มัดท่ีมือ หมายถึง บ]วงรักสามี - ภรรยา มัดตรงขpอเทpา หมายถึง บ]วงรักทรัพย1

สมบัติ สำหรับการเวียนซpาย 3 รอบ หมายถึง การเวียนว]ายตายเกิดอยู]ในภพท้ังสามอันมี กามภพ รูป

ภพ อรูปภพ ดpวยอำนาจกิเลส ตัณหา อุปาทาน ก็จะเป\นทุกข1ไม]จบส้ิน เป\นการสอนธรรมช้ันสูง จึงไดp

พาศพเวียนซpาย ตลอดจนถึงการใชpน้ำมะพรpาว ลpางหนpาศพ เพ่ือช้ีใหpเห็นว]า น้ำมะพรpาวเป\นน้ำสะอาด 

บริสุทธ์ิ ผูpเขpาสู]มรรคผลนิพพาน ตpองชำระจิตใหpสะอาดดpวยน้ำทิพย1จากพระธรรม 

 

 จากขpอมูลขpางตpนผูpวิจัยหาขpอสรุปเก่ียวกับประเด็นท่ีสำคัญ และพอจะเป\นประโยชน1แก]ผูpวิจัย

ไดpว]าในอดีตการจัดงานศพ เป\นกิจกรรมทางสังคมในการสานความสัมพันธ1ของกลุ]มคนทางสังคมโดย

เจpาภาพหรือครอบครัวผูpตายอาศัยความร]วมมือของญาติมิตรเพ่ือนฝูงในการดำเนินการจัดงานศพใหp

เสร็จส้ินลุล]วงไป ใหpทุกฝªายมีส]วนร]วมกับพฤติกรรมในข้ันตอนต]าง ๆ จึงมีความหมายแฝงมากับ

ข้ันตอนต]าง ๆ (ป_ญญา เลิศสุขประเสริฐ, 2548, น. 118) ในสมัยพุทธกาลไดpมีการจัดงานศพของ

บุคคลต]าง ๆ แตกต]างกันออกไป มีการจัดงานศพ 4 ระดับ คือ งานศพของพระพุทธเจpา งานศพของ

กษัตริย1 งานศพของพระสงฆ1 และงานศพของสามัญชน (สุนทร สุทรัพย1ทวีผล, 2562, น. 290) วิธีการ

จัดงานศพท่ีปรากฏในคัมภีร1พระพุทธศาสนาจะพบลักษณะร]วมกันของการจัดงานศพคือความเรียบ

ง]าย ไม]มีพิธีรีตองอะไรเก่ียวกับงานศพ แต]หากเป\นศพของพระเถระหรือพระราชาจะไดpรับเกียรติยศ

ใหpจัดพิเศษกว]าคนท่ัวไป (สุนทร สุทรัพย1ทวีผล, 2562, น. 292) ดpานสีท่ีใชpในผลิตภัณฑ1ในงาน
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ฌาปนกิจท่ีส]งผลต]อบรรยากาศในงานฌาปนกิจมากท่ีสุด เป\นสีดำอยู]ในระดับมาก รองลงมาคือสีขาว 

และสีแดงส]งผลนpอยท่ีสุด ส]วนดpานลวดลายประดับผลิตภัณฑ1ท่ีส]งผลมากท่ีสุดคือลายเทพนมอยู]ใน

ระดับมากรองลงมาคือลายลูกฟ_กกpามปู ซ่ึงใกลpเคียงกันกับลายประจำยาม และลวดลายอ่ืน ๆ อยู]ใน

ดับปานกลาง และสุดทpายดpานจุดประสงค1ในการจัดงานฌาปนกิจตามความเห็นของกลุ]มตัวอย]างมาก

ท่ีสุดคือเพ่ืออุทิศส]วนบุญส]วนกุศลใหpกับผูpวายชนม1 และเพ่ือไวpอาลัยผูpวายชนม1อยู]ในระดับมากเท]ากัน 

รองลงมาคือเพ่ือญาติไดpร]วมกันทำบุญอยู]ในระดับมาก จุดประสงค1ท่ีนpอยท่ีสุดคือเพ่ือใหpเกิดรายไดp

หมุนเวียนอยู]ในระดับปานกลาง (ฉันพชร นิลกำแหง, อภิสักก1 สินธุภัค, และ อุดมศักด์ิ สาริบุตร, 

2557) พิธีกรรมเก่ียวกับการตายเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษย1รูpสึกกลัว และยอมรับกับปรากฏการณ1ท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติ รวมไปถึงธรรมชาติของมนุษย1ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามช]วงอายุ ซ่ึงมนุษย1

เช่ือว]าเหตุการณ1ดังกล]าวเกิดจากอำนาจของธรรมชาติ และการกระทำของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ความเช่ือ

ดังกล]าวจึงส]งผลใหpมนุษย1พยายามหาวิธีทำใหpตนเองสบายใจข้ึนโดยการแสดงออกดpวยพิธีกรรม

เก่ียวกับการตายท่ีถูกสมมุติข้ึนมาอย]างเป\นลำดับข้ันตอน เพ่ือใหpเกิดความสบายใจในการดำเนินชีวิต 

(งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ1, 2555, น. 135) การส]งผูpตายไปสู]ท่ีท่ีดีท่ีสุดคือสวรรค1ตามความเช่ือเดิมใน

อดีต (งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ1, 2555, น. 137) แนวคิดหลักในการจัดงานศพคือ ยึดหลักการ

ประหยัด และเรียบง]ายพรpอมแสดงน้ำใจไมตรีช]วยเหลือเกล้ือกูลกันและกัน แนวทางการปฏิบัติตน

ก]อนตายเพราะสองวิธี คือ การเร]งทำความดีก]อนตายและการใหpสติก]อนตาย การละเล]นในงานศพ 

ใหpเป\นไปในรูปแบบสาธุกีฬา ในคัมภีร1พระพุทธศาสนาพบการฟ̈อนรำของเราเทวดา เช]น ระบำ

ดาวดึงส1 และนันทอุทยาน ไม]ควรมีการรำหนpาไฟในงานศพเพราะการรำหนpาไฟทำใหpเสียเวลา และ

เป\นการปฏิบัติไม]เหมาะสมต]อหนpาพระรัตนตรัย วิธีการ และเคร่ืองสักการบูชาหรือเคารพศพใน

เน้ือหาจากพระไตรป�ฎกพบว]ามีการใชpวัสดุสักการบูชา เช]น ของหอม ดอกไมp เคร่ืองจุรณ และเสาร1

ดอกไมpทองคำ (รัตนะ ป_ญญาภา, ประสิทธ์ิ กุลบุญญา, สุชาติ บุษย1ชญานนท1, ไพศาล พากเพียร,  

และ เรืองเดช เขจรศาสตร1, 2562, น. 122) แนวคิดความตาย และประเพณีการจัดงานศพท่ี ปรากฏ

ในคัมภีร1พระพุทธศาสนาเถรวาทพบว]าความตายคือ กระบวนการจบของชีวิต หมายถึงการส้ินใจ การ

ส้ินสภาพของคำว]าชีวิต สาระแห]งการตายสามารถนำมาสรpางความดีงาม นำมาเป\นเคร่ืองเตือนสติ

ไม]ใหpประมาทเมามัวในชีวิต เป\นอุปกรณ1สอนธรรม และปฏิบัติธรรม (พระครูศรีรัตนากร, 2562) 

แนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ1เพ่ือการปรับภาพลักษณ1องค1กร ไดpแก] แรงผลักดันท่ีทำใหpเกิด

การปรับภาพลักษณ1องค1กร กลยุทธ1การปรับภาพลักษณ1องค1กร และองค1ประกอบทางการตลาด 

เพ่ือใหpนักออกแบบมาใชpวิเคราะห1เป\นแนวทางในการสรpางสรรค1แนวคิดของการออกแบบสัญลักษณ1

เพ่ือการปรับภาพลักษณ1องค1กร โดยใชpกลยุทธ1การสรpางแนวคิดของสัญลักษณ1 และหลักเกณฑ1ในการ

ออกแบบสัญลักษณ1เป\นแนวทางในการเลือกใชpมิติของสไตล1 รูปแบบของตราสัญลักษณ1 สี รูปแบบ

ตัวอักษรและองค1ประกอบกราฟ�ก (ณัฏฐกา เมณฑกา, 2550, น. 147 ) ลักษณะของตราสินคpา รูปร]าง 
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รูปทรง สี และการส่ือความหมายของตราสินคpาเป\นป_จจัยท่ีสำคัญในการออกแบบเพ่ือใชpส่ือถึงความ

งาม และความหมายท่ีแสดงถึงภาพลักษณ1ของผลิตภัณฑ1ตามท่ีเจpาของน้ันตpองการ (วรรณรุจ มณี

อินทร1, 2556, น. 74) จากขpอมูลขpางตpนผูpมีวิจัยมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีสำคัญท่ีพบว]าน]าจะมี

ประโยชน1ต]องานวิจัยไม]มากก็นpอย  

 

2.15 สรุปวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 

ตารางท่ี 2.4: สรุปวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 

วรรณกรรม  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 
สรุปเน้ือหา การนำไปใชp 

2.1 อัตลักษณ1 คุณลักษณะเฉพาะตัว เป\นตัวตนท่ีแตกต]างจากคนอ่ืน 

ไม]เหมือนใคร เป\นองค1ประกอบประจำตัว เป\นลักษณะ

ส]วนบุคคล นอกจากจะมีเอกลักษณ1ท่ีไม]เหมือนใครแลpว 

ยังเป\นท่ีรูpจักของบุคคลอ่ืน และเป\นส่ิงท่ีทำใหpผูpคน

สามารถจดจำ และรับรูpไดp 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

สำรวจภาค 

สนาม 

2.2 อัตลักษณ1

องค1กร 

เป\นส่ิงท่ีสรpางข้ึนเพ่ือนำเสนอความเป\นตัวตน เป\น

หนpาตาขององค1กร เป\นลักษณะเฉพาะท่ีเป\นท่ีจดจำแก]

ผูpบริโภค 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

สำรวจภาค 

สนาม 

2.3 องค1ประกอบ

ของการ

สรpางอัตลักษณ1

องค1กร 

(1) อัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดp คือส่ิงท่ีผูpบริโภคสามารถ

มองเห็นไดpดpวยตา (2) อัตลักษณ1ท่ีสัมผัสไดp คือส่ิงรับรูp

จากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดpแก] การไดpกล่ิน การไดpยิน 

การสัมผัส รสชาติ และรูปร]างลักษณะ (3) อัตลักษณ1

เชิงพฤติกรรม คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูpบริโภคทำบางอย]าง

ร]วมกับองค1กร (4) อัตลักษณ1เชิงประโยชน1 คือส่ิงท่ีเนpน

คุณสมบัติของสินคpาหรือการใหpบริการ 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

สำรวจภาค 

สนาม 

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.4 (ต]อ): สรุปวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 

วรรณกรรม  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 
สรุปเน้ือหา การนำไปใชp 

2.4 กระบวนการ

สรpางอัตลักษณ1

องค1กร 

(1) การทำวิจัย ประเมินอัตลักษณ1 และโครงสรpางของ

องค1กร (2) ช้ีแจงกลยุทธ1 วิเคราะห1 วางแผน และสรpาง

บุคลิกภาพองค1กร (3) ออกแบบอัตลักษณ1 ระดม

ความคิด สำรวจการนำมาประยุกต1ใชpในองค1กร (4) การ

สรpางจุดสัมผัสระหว]างผูpบริโภค ออกแบบการ

ประยุกต1ใชpงานของอัตลักษณ1 (5) การจัดการทรัพย1สิน 

สรpางการทำงานร]วมกันกับองค1กรใหม] พัฒนากลยุทธ1 

แนวทางปฏิบัติ และวางแผนการเป�ดตัว 

แนวทางใน

การสรpางอัต

ลักษณ1องค1กร 

2.5 การวางแผน

การตลาด 

(1) กลยุทธ1ผลิตภัณฑ1 คือ แนวความคิด คุณสมบัติ 

ลักษณะเด]น และประโยชน1ของผลิตภัณฑ1 (2) กลยุทธ1

ราคา คือ การจะต้ังราคาแบบใด กลยุทธ1ราคาสูงหรือ

ราคาต่ำเหมาะสมกับตลาดหรือไม] และสอดคลpอง

หรือไม] (3) กลยุทธ1การจัดจำหน]าย คือ ช]องทางการจัด

จำหน]าย ประเภทของรpานคpา จำนวนคนกลาง และการ

กระจายตัวสินคpา (4) กลยุทธ1การส]งเสริมการตลาด คือ 

ส]งเสริมใหpเกิดผลประโยชน1สูงสุดแก]ผูpบริโภค เพ่ือใหp

ผูpบริโภคสนับสนุนสินคpา และบริการของเรา (5) กล

ยุทธ1การบรรจุภัณฑ1 คือ เหมาะสมกับสินคpา สามารถ

เชิญชวนใหpใชp สะทpอนบุคลิกภาพ และส]งเสริม

การตลาด (6) กลยุทธ1การใชpพนักงานขาย คือ พนักงาน

ขายตpองมีทัศนคติท่ีดีต]อสินคpา ก]อนก็จะทำใหpผูpบริโภคมี

ทัศนคติท่ีดีต]อสินคpาเราเช]นกัน (7) กลยุทธ1การใหp

ข]าวสาร คือ การประชาสัมพันธ1 เป\นการสรpาง

ภาพลักษณ1ในระยะยาวแก]องค1กร และใหpผลลัพธ1ในเชิง

บวกแก]องค1กร (8) กลยุทธ1พลัง คือ การมีอำนาจต]อรอง

ธุรกิจ และการมีสัมพันธไมตรีท่ีดี 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

ใชpในการ

สัมภาษณ1 

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.4 (ต]อ): สรุปวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 

วรรณกรรม  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 
สรุปเน้ือหา การนำไปใชp 

2.6 การบริการแบบ

ครบวงจร 

การนำงานท่ีใหpบริการท้ังหมดท่ีเก่ียวขpองมารวม

ใหpบริการในสถานท่ีเดียวกัน โดยมีจุดประสงค1คือ การ

บริการมีความรวดเร็วข้ึน ผูpใชpบริการไดpรับความสะดวก 

และผูpใชpบริการพึงพอใจ 

ใชpในการ

สัมภาษณ1 

2.7 ธุรกิจเก่ียวกับ

พิธีกรรมศพ 

เกิดข้ึนมาจากวัฒนธรรมประเพณีของการจัดงานศพ

ใหpกับผูpเสียชีวิตท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน จึงตpอง

อาศัยธุรกิจเก่ียวขpองกับการตายเขpามาช]วยเหลือและ

บริการ เน่ืองจากการจัดงานศพน้ันมีรายละเอียด

ปลีกย]อยค]อนขpางมาก 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

 

2.8 สีในคติความ

เช่ือดpานศาสนา

พุทธ 

สีท่ีมีความเก่ียวขpองกับศาสนาพุทธคือสีขาวและสี

เหลือง ซ่ึงสีขาวถูกนำไปเป\นสัญลักษณ1ของธงไตรรงค1

หมายถึงศาสนา ส]วนสีเหลืองหมายถึงผูpทรงศีล และ

ความเมตตาของพระพุทธเจpา 

วิเคราะห1

ขpอมูล 

2.9 ความเช่ือเร่ือง

รูปร]าง และ

รูปทรงในดpาน

ศาสนา 

ศาสนาพุทธ (1) สามเหล่ียม คือ ความยุติธรรม (2) 

ส่ีเหล่ียม คือ ส่ิงท่ีพิสูจน1ไดpธรรมดาตามสภาพจริง 

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา (3) วงกลม คือ ส่ิงท่ี

พิสูจน1ไดpยาก ไม]เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา (4) 

เสpนตรง คือ ความซ่ือสัตย1ของการกระทำทางกาย วาจา 

ใจ ท่ีเท่ียงตรง 

ศาสนาคริสต1 (1) สามเหล่ียม คือ องค1สาม (2) ส่ีเหล่ียม 

คือ โลกและการมีชีวิตอยู] (3) วงกลม คือ ความเป\น

นิรันดรและชีวิตอมตะ (4) หpาเหล่ียม คือ รูปทรง

เรขาคณิตท่ีมียอดแหลม 5 ยอด เช]นเดียวกับดวงดาวท่ี

มี 5 แฉก สัญลักษณ1ของบาดแผล 5 แห]ง ท่ีพระคริสต1

ไดpรับจากการถูกทรมานตรึงบนไมpกางเขน 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

แนวทางใน

การออกแบบ 

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.4 (ต]อ): สรุปวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 

วรรณกรรม  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 
สรุปเน้ือหา การนำไปใชp 

2.10 ทฤษฎีจิตวิทยา

การออกแบบท่ี

ดีโดยใชp

หลักการของ 

Gestalt 

เป\นการนำแนวความคิดทฤษฎีจิตวิทยามาใชpในการ

ออกแบบผ]านวิธีท่ีมนุษย1มองเห็น ประมวลผล และรับรูp

ขpอมูลภาพ ซ่ึงจะทำใหpงานออกแบบมีความเก่ียวขpอง 

และน]าสนใจมากข้ึน ประกอบไปดpวยการใชpกฎแห]ง

ความใกลpชิด ความคลpายคลึง การส้ินสุด ความสัมพันธ1

ของรูปกับพ้ืนหลัง การสรpางขอบเขต ชะตากรรม

ร]วมกัน ความต]อเน่ือง และความสมมาตร 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

แนวทางใน

การออกแบบ 

2.11 องค1ประกอบใน

การออกแบบ 

ประกอบไปดpวย เสpน สี รูปร]าง พ้ืนท่ี พ้ืนผิว ตัวอักษร 

ขนาด องค1ประกอบหลัก องค1ประกอบรอง ความสมดุล 

และความสอดคลpอง เพ่ือใหpไดpงานออกแบบท่ีสมบูรณ1 

แนวทางใน

การออกแบบ 

2.12 ทฤษฎีสี คือลักษณะของวัตถุท่ีกระทบต]อสายตาใหpเห็นเป\นสีมี

ผลถึงจิตวิทยา มีอำนาจใหpเกิดความเขpมของแสงท่ีส]งผล

ถึงอารมณ1 และความรูpสึกไดp การไดpเห็นสีจากดวงตาจะ

ส]งความรูpสึกไปยังสมองทำใหpเกิดความรูpสึกต]าง ๆ ต]อ

อิทธิพลของสี 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

แนวทางใน

การออกแบบ 

2.13 ทฤษฎี The 

color image 

scale 

ในการวิจัยทางจิตฟ�สิกส1 เป\นแนวคิดเพ่ือใชpเทียบชุดสี

กับค]าสีในแผนภาพเพ่ือใหpทราบความหมายของสีในเชิง

จิตวิทยากับความรูpสึก เพ่ือแสดงอารมณ1รสนิยมท่ีเป\น

ของคำหลักเชิงความหมาย 180 คำ เก่ียวกับอารมณ1ท่ี

รับรูpไดpจากสี 

ใชpในการ

สัมภาษณ1, 

ใชpในแบบ 

สอบถาม, 

วิเคราะห1

ขpอมูล,  

แนวทางใน

การออกแบบ 

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.4 (ต]อ): สรุปวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 

วรรณกรรม  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 
สรุปเน้ือหา การนำไปใชp 

2.14 งานวิจัยท่ี

เก่ียวขpอง 

ในอดีตการจัดงานศพเป\นกิจกรรมทางสังคมในการสาน

ความสัมพันธ1ของกลุ]มคนทางสังคม ในสมัยพุทธกาลไดp

มีการจัดงานศพของบุคคลต]าง ๆ แตกต]างกันออกไป มี

การจัดงานศพ 4 ระดับ คือ พระพุทธเจpา กษัตริย1 

พระสงฆ1 และสามัญชน นอกจากน้ันการส]งผูpตายไปสู]ท่ี

ท่ีดีท่ีสุดคือสวรรค1ตามความเช่ือเดิมในอดีตในคัมภีร1

พระพุทธศาสนาจะพบลักษณะร]วมกันของ การจัดงาน

ศพคือความเรียบง]าย ไม]มีพิธีรีตองอะไรเก่ียวกับงานศพ 

แนวคิดหลักในการจัดงานศพคือ ยึดหลักการประหยัด 

และเรียบง]ายพรpอมแสดงน้ำใจไมตรีช]วยเหลือก็เกล้ือกูล

กัน และกัน พิธีกรรมเก่ียวกับการตายเกิดข้ึนจากการท่ี

มนุษย1รูpสึกกลัว และยอมรับกับปรากฏการณ1ท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ ความเช่ือดังกล]าวจึงส]งผลใหpมนุษย1

พยายามหาวิธีทำใหpตนเองสบายใจข้ึนโดยการ

แสดงออกดpวยพิธีกรรมเก่ียวกับการตายท่ีถูกสมมุติ

ข้ึนมาอย]างเป\นลำดับข้ันตอน เพ่ือใหpเกิดความสบายใจ

ในการดำเนินชีวิต แนวคิดเก่ียวกับความตายท่ีปรากฏ

ในคัมภีร1พระพุทธศาสนาเถรวาทพบว]าความตาย คือ 

กระบวนการจบของชีวิต สาระแห]งการตายสามารถ

นำมาสรpางความดีงาม นำมาเป\นเคร่ืองเตือนสติไม]ใหp

ประมาทเมามัวในชีวิต ส]วนดpานสีท่ีใชpในผลิตภัณฑ1ใน

งานฌาปนกิจมากท่ีสุดเป\นสีดำ รองลงมาคือสีขาว และ

สีแดงนpอยท่ีสุด และดpานลวดลายประดับบนผลิตภัณฑ1

ท่ีพบมากท่ีสุดคือลายเทพนม รองลงมาคือลายลูกฟ_ก

กpามปู แนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ1เพ่ือการ 

วิเคราะห1

ขpอมูล, 

แนวทางใน

การออกแบบ 

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 2.4 (ต]อ): สรุปวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 

วรรณกรรม  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 
สรุปเน้ือหา การนำไปใชp 

  ปรับภาพลักษณ1องค1กร ไดpแก] แรงผลักดันท่ีทำใหpเกิด

การปรับภาพลักษณ1องค1กร กลยุทธ1การปรับภาพลักษณ1

องค1กร และองค1ประกอบทางการตลาด เพ่ือใหpนัก

ออกแบบมาใชpวิเคราะห1เป\นแนวทางในการออกแบบ

สัญลักษณ1เพ่ือการปรับภาพลักษณ1องค1กร ลักษณะของ

ตราสินคpา รูปร]าง รูปทรง สี และการส่ือความหมายเป\น

ป_จจัยท่ีสำคัญในการออกแบบ เพ่ือใชpส่ือถึงส่ิงท่ีแสดง

ภาพลักษณ1ของผลิตภัณฑ1ตามท่ีเจpาของตpองการ 

 



 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การวิจัยช้ินน้ีเป\นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป\นการแสวงหาความรูpโดยการพิจารณา

ปรากฏการณ1ทางสังคม จากสภาพแวดลpอมตามความเป\นจริงในทุกมิติ ขpอมูลดpานความรูpสึกนึกคิด การ

ใหpความหมายหรือคุณค]ากับส่ิงต]าง ๆ ตลอดจนค]านิยมหรืออุดมการณ1ของบุคคล โดยเนpนการเขpาไป

สัมผัสกับขpอมูลหรือปรากฏการณ1 ใชpการสังเกต และการสัมภาษณ1เป\นวิธีหลักในการเก็บรวบรวม

ขpอมูลและวิเคราะห1ขpอมูลโดยการตีความสรpางขpอสรุปแบบอุปนัย (สุมิตร สุวรรณ, 2552) 

 

3.1 กระบวนการวิจัย 

 

ภาพท่ี 3.1: แผนภาพกระบวนการวิจัย 

 

 
 

 (1) กำหนดหัวขpอท่ีจะศึกษา “แนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับ

หีบศพ: กรณีศึกษา ส. บูรพา หีบศพ” 
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 (2) หาประเด็นป_ญหาของงานวิจัยเพ่ือท่ีจะสนับสนุนหัวขpองานวิจัยท่ีจะศึกษา ต้ังคำถาม

งานวิจัยประกอบไปดpวย คำถามงานวิจัยหลักและคำถามงานวิจัยรอง กำหนดวัตถุประสงค1ของ

งานวิจัยท่ีจะศึกษา กำหนดขอบเขตของงานวิจัยและวิเคราะห1ประโยชน1ท่ีคาดว]าจะไดpรับ 

 (3) ทำทบทวนวรรณกรรมประกอบไปดpวย อัตลักษณ1 อัตลักษณ1องค1กร องค1ประกอบของ 

อัตลักษณ1องค1กร กระบวนการสรpางอัตลักษณ1องค1กร การวางแผนการตลาด การบริการแบบครบ

วงจร ธุรกิจเก่ียวกับพิธีกรรมศพ สีในคติความเช่ือดpานศาสนาพุทธ ความเช่ือเร่ืองรูปร]าง และรูปทรง

ในดpานศาสนา ทฤษฎีจิตวิทยาการออกแบบท่ีดี องค1ประกอบในการออกแบบ ทฤษฎีสี ทฤษฎี The 

color image scale (Kobayashi, 1990) และงานวิจัยท่ีเก่ียวขpอง 

 (4) วิธีวิจัยประกอบไปดpวย สัมภาษณ1เชิงลึกกับผูpใหpขpอมูลสำคัญท่ีเก่ียวขpองกับธุรกิจ โดยการ

สัมภาษณ1ผูpประกอบการของ ส. บูรพา หีบศพ สำรวจภาคสนามโดยเก็บขpอมูลทางกายภาพของ  

ส. บูรพา หีบศพ เขตลาดพรpาว กรุงเทพมหานคร ใชpแบบสอบถามกับบุคคลท่ัวไป และศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวขpอง 

 (5) นำขpอมูลจากการสัมภาษณ1เชิงลึก และการสำรวจภาคสนามมาวิเคราะห1 เพ่ือทราบถึง

บริบทของ ส. บูรพา หีบศพ ในป_จจุบัน ไดpแก] ขpอมูลจากการสัมภาษณ1เชิงลึกกับผูpประกอบการ ตรา

สัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ พฤติกรรม และการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ1 การออกแบบ

รpานคpา การส่ือสาร และการใหpขpอมูล การใชpสีในงานออกแบบต]าง ๆ 

 (6) วิเคราะห1สัญลักษณ1 และการส่ือสารขององค1กร ประกอบไปดpวย วิเคราะห1หมวดหมู]

ภาพประกอบของตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ วิเคราะห1หมวดหมู]ตัวอักษรท่ีใชpในตรา

สัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ วิเคราะห1สีท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

วิเคราะห1ลักษณะ และความหมายของตราสัญลักษณ1รpานคpาหีบศพจำนวน 10 รpาน วิเคราะห1การ

เปรียบเทียบกับองค1กรอ่ืน วิเคราะห1ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ วิเคราะห1มุมมองของบุคคล

ท่ัวไปต]อตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ และวิเคราะห1บุคลิกภาพการส่ือสารองค1กรของ ส. บูรพา 

หีบศพ 

 (7) นำขpอมูลท่ีไดpมาวิเคราะห1หานแนวความคิด และออกแบบอัตลักษณ1องค1กร ประกอบไป

ดpวย ตราสัญลักษณ1 ชุดสี และกราฟ�กประกอบ จากน้ันนำมาประยุกต1ใชpในการออกแบบเพ่ือการ

ส่ือสารทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นไดpดpวยตา ประกอบไปดpวย หนpารpานคpา การส่ือสาร การใหp

ขpอมูล และการใชpสีในงานออกแบบ จากน้ันนำตัวอย]างงานออกแบบท่ีไดpไปประเมินความคิดเห็นกับ

เจpาของธุรกิจและบุคคลท่ัวไป 

 (8) สรุปผลการวิจัยท่ีตอบประเด็นคำถามการวิจัย และเสนอแนะแนวทางการออกแบบ 

อัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 
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3.2 แสดงการเช่ือมโยงตัวแปรในการวิจัย 

 การศึกษาเพ่ือนำเสนอแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

กรณีศึกษา ส. บูรพา หีบศพ โดยแบ]งตามวัตถุประสงค1การวิจัยซ่ึงมีดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.1: แสดงการเช่ือมโยงตัวแปรในการวิจัย 

 

วัตถุประสงค1 ตัวแปร/ป_จจัย เคร่ืองมือ 
ประชากร/ 

ผูpใหpขpอมูล 
สถานท่ี 

เพ่ือสำรวจ 

อัตลักษณ1องค1กร

ป_จจุบันของ  

ส. บูรพา หีบศพ 

ขpอมูลท่ัวไป (1) แบบ

สัมภาษณ1เชิงลึก 

(2) บัตรคำสำคัญ 

ผูpประกอบการ

ของ ส. บูรพา 

หีบศพ 

สาขาลาดพรpาว 

(สำนักงานใหญ]) 

ลักษณะทาง

กายภาพ 

แบบสำรวจ

ภาคสนาม 

ผูpประกอบการ 

ส. บูรพา หีบศพ  

สาขาลาดพรpาว 

(สำนักงานใหญ]) 

ความคิดเห็น

ท่ัวไป 

แบบสอบถาม บุคคลท่ัวไป ออนไลน1

(Google 

Forms) 

เพ่ือเสนอแนะ 

อัตลักษณ1องค1กร

ของ ส. บูรพา 

หีบศพ ผ]านการ

ออกแบบ 

เพ่ือการส่ือสาร 

ความคิดเห็น แบบประเมิน

ความคิดเห็น 

(1) บุคคลท่ี

เก่ียวขpองกับ  

ส. บูรพา หีบศพ   

(2) บุคคลท่ัวไป 

ออนไลน1

(Google 

Forms) 
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3.3 วิธีการเก็บขpอมูล 

 ในการศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพ 

ประกอบไปดpวยวิธีการเก็บขpอมูล ดังน้ี 

 3.3.1 การสัมภาษณ1แบบเจาะลึกหรือการสัมภาษณ1เชิงลึก (In-depth Interview) กับ

เจpาของธุรกิจ เพ่ือใหpทราบถึงอัตลักษณ1เชิงพฤติกรรม (Behavior Identity) ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 ผูpวิจัยใชpแบบสัมภาษณ1เชิงลึกเป\นการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ1จะใชpการจดบันทึก 

และการบันทึกเสียง และใชpส่ือประกอบในการสัมภาษณ1 โดยผูpวิจัยไดpจัดทำบัตรคำสำคัญ (Keyword) 

จากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi เพ่ือคpนหาคำสำคัญบุคลิกภาพการส่ือสาร จำนวน 180 คำ 

ท่ีแสดงความเป\นตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ และคำสำคัญมาจัดชุดสีจากบุคลิกภาพการส่ือสารท่ีไดp

จากการสัมภาษณ1ผูpประกอบการ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ภาพท่ี 3.2: แบบสัมภาษณ1เชิงลึก 
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ภาพท่ี 3.3: บัตรคำสำคัญ (Keyword) จากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi 

 

 
 

 

 3.3.2 สำรวจภาคสนาม โดยใชpวิธีสังเกตการณ1แบบไม]มีส]วนร]วม (Non-participant 

Observation) ในการเก็บขpอมูลทางกายภาพของ ส. บูรพา หีบศพ เขตลาดพรpาว กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือใหpทราบถึงอัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดp (Graphical Identity) ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 ผูpวิจัยใชpแบบประเมินในการสำรวจภาคสนามโดยใชpแบบสังเกตการณ1เป\นการวัดผลเชิง

คุณภาพ การสำรวจ และสังเกตการณ1 โดยใชpการบันทึกขpอมูล และการถ]ายภาพรpานคpาร]วมดpวยในการ

สังเกตการณ1 เพ่ือใชpในการศึกษาสถานการณ1ป_จจุบัน โดยไปสำรวจท่ีสำนักงานใหญ]ของ ส. บูรพา 

หีบศพ เขตลาดพรpาว กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 3.4: แบบประเมินในการสำรวจภาคสนาม 

 

 
 

 

 3.3.3 การศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขpองกับงานวิจัย 

 การศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขpองกับแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1ขององค1กรของ

ธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพเป\นขpอมูลท่ีผูpวิจัยนำมาใชpในการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกเหนือไปจากการ

สังเกตแบบไม]มีส]วนร]วม และการสัมภาษณ1ท่ีตpองออกไปเก็บรวบรวมจากภาคสนามเท]าน้ัน ขpอมูล

เอกสารท่ีผูpวิจัยไดpรวบรวมป_จจัยท่ีมีผลต]อแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1ขององค1กรของธุรกิจท่ี

เก่ียวขpองกับหีบศพประกอบไปดpวย ทฤษฎีองค1ประกอบของอัตลักษณ1องค1กร ทฤษฎีหลักการตลาด 

ทฤษฎีจิตวิทยาการออกแบบท่ีดีโดยใชpหลักการของ Gestalt ทฤษฎีองค1ประกอบในการออกแบบ 

ทฤษฎีสีเชิงจิตวิทยาในงานออกแบบ และทฤษฎี The color image scale เพ่ือใหpทราบถึง

องค1ประกอบของอัตลักษณ1องค1กร และผลการวิเคราะห1อัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

  

 3.3.4 แบบสอบถามบุคคลท่ัวไป โดยใชpแบบสอบถามออนไลน1ในระหว]างดำเนินการวิจัย โดย

ใชpแบบสอบถามออนไลน1สำหรับบุคคลท่ัวไปจำนวน 120 คน เพ่ือสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับ 

อัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพในป_จจุบัน โดยแบ]งเป\นประเด็นท่ีทำการสำรวจไวp ดังน้ี 
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ส]วนท่ี 1: ขpอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูpตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดpวย เพศ อายุ 

ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดp ความเป\นท่ีรูpจักของ ส. บูรพา หีบศพ การใชpบริการ 

และผลิตภัณฑ1ท่ีเก่ียวขpองกับพิธีศพ  

ส]วนท่ี 2: สำรวจเก่ียวกับ "รpานคpาหีบศพ" โดยรวม ประกอบไปดpวย รpานคpาหีบศพท่ี

รูpจัก และตราสัญลักษณ1 (Logo) ของ "รpานคpาหีบศพ" ท่ีช่ืนชอบโดยมีภาพประกอบใหpผูpตอบ

แบบสอบถามเลือกจำนวน 10 รpาน 

ส]วนท่ี 3: สำรวจเก่ียวกับ "ส. บูรพา หีบศพ" ประกอบไปดpวย สอบถามความคิดเห็น

ของตราสัญลักษณ1ของ "ส. บูรพา หีบศพ" ในป_จจุบันคิดว]ามาจากอะไร และใหpความรูpสึก

อย]างไร โดยใชpคำสำคัญ (Keyword) จากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi เป\นเคร่ืองมือ

ช]วย 

ส]วนท่ี 4: แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับตราสัญลักษณ1ของ "ส. บูรพา หีบศพ" 

ในป_จจุบัน โดยมีเกณฑ1การใหpคะแนน ดังน้ี 

   4.01 – 5.00 หมายความว]า เห็นดpวยมากท่ีสุด 

   3.01 – 4.00 หมายความว]า เห็นดpวยมาก 

   2.01 – 3.00 หมายความว]า เห็นดpวยปานกลาง 

   1.01 – 2.00 หมายความว]า เห็นดpวยนpอย 

   0.00 – 1.00 หมายความว]า เห็นดpวยนpอยท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 3.5: แบบสอบถามบุคคลท่ัวไป 
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 3.3.5 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ 

สำหรับเจpาของธุรกิจและบุคคลท่ัวไป ประกอบภาพตัวอย]างการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร โดยใชp

แบบสอบถามออนไลน1เป\นเคร่ืองมือในการช]วยเก็บขpอมูล โดยใชpแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน1

สำหรับบุคคลท่ัวไปจำนวน 120 คน เพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กรผ]านการ

ออกแบบเพ่ือการส่ือสารของ ส. บูรพา หีบศพ โดยแบ]งเป\นประเด็นท่ีทำการสำรวจไวp ดังน้ี 

  ส]วนท่ี 1: ขpอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูpตอบแบบสอบถามประกอบไปดpวย เพศ อายุ ศาสนา 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดp 

ส]วนท่ี 2: สำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1 (Logo) ของ 

ส. บูรพา หีบศพ โดยมีเกณฑ1การใหpคะแนน ดังน้ี 

   4.01 – 5.00 หมายความว]า เห็นดpวยมากท่ีสุด 

   3.01 – 4.00 หมายความว]า เห็นดpวยมาก 

   2.01 – 3.00 หมายความว]า เห็นดpวยปานกลาง 

   1.01 – 2.00 หมายความว]า เห็นดpวยนpอย 

   0.00 – 1.00 หมายความว]า เห็นดpวยนpอยท่ีสุด 

  ส]วนท่ี 3: สำรวจความพึงพอใจในอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ

โดยมีเกณฑ1การใหpคะแนน ดังน้ี 

   4.01 – 5.00 หมายความว]า พึงพอใจมากท่ีสุด 

   3.01 – 4.00 หมายความว]า พึงพอใจมาก 

   2.01 – 3.00 หมายความว]า พึงพอใจปานกลาง 

   1.01 – 2.00 หมายความว]า พึงพอใจนpอย 

   0.00 – 1.00 หมายความว]า พึงพอใจนpอยท่ีสุด 

  ส]วนท่ี 4: สำรวจเก่ียวกับการรับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 โดยมีเกณฑ1การใหpคะแนน ดังน้ี 

   4.01 – 5.00 หมายความว]า รับรูpมากท่ีสุด 

   3.01 – 4.00 หมายความว]า รับรูpมาก 

   2.01 – 3.00 หมายความว]า รับรูpปานกลาง 

   1.01 – 2.00 หมายความว]า รับรูpนpอย 

   0.00 – 1.00 หมายความว]า รับรูpนpอยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 3.6: แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

 
 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชpในการวิจัย 

 ในการเก็บรวบรวมขpอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี ผูpวิจัยเลือกใชpอุปกรณ1ดpาน 

โสตทัศนศึกษาในการช]วยเก็บขpอมูล อุปกรณ1ดังกล]าวไดpแก] กลpองถ]ายรูป และเคร่ืองบันทึกเสียง 

เหตุผลท่ีนักวิจัยเลือกใชpอุปกรณ1เหล]าน้ีเพราะว]านักวิจัยตpองการใหpขpอมูลท่ีไดpจากการสังเกตแบบไม]มี

ส]วนร]วม และการสัมภาษณ1แบบมีโครงสรpาง โดยมุ]งเนpนประเด็นท่ีจะหาคำตอบ ผูpวิจัยไม]ตpองการใหp

เกิดการตกหล]น หรือเกิดขpอผิดพลาดอันเน่ืองมาจากนักวิจัยไม]อาจจดบันทึกรายละเอียดของขpอมูล

หรือถpอยคำไดpทันท]วงที ซ่ึงอุปกรณ1ท่ีผูpวิจัยเลือกใชpมี ดังน้ี 

 3.4.1 กลpองถ]ายรูป ผูpวิจัยตpองออกไปปฏิบัติงานภาคสนามในการสังเกตแบบไม]มีส]วนร]วม 

และการสัมภาษณ1 ดังน้ันกลpองถ]ายรูปจึงจำเป\นอย]างย่ิงสำหรับผูpวิจัย เพราะกลpองถ]ายรูปเป\น

อุปกรณ1ท่ีช]วยผูpวิจัยในการเก็บรวบรวมขpอมูลใหpมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การถ]ายภาพทำใหpผูpวิจัยมี

ขpอมูลท่ีแน]นอนของสถานท่ีท่ีผูpวิจัยเขpาไปทำการศึกษา ขpอมูลมีความถูกตpอง และแม]นยำ รายละเอียด

ต]าง ๆ ท่ีผูpวิจัยเขpาไปสังเกตแบบไม]มีส]วนร]วมซ่ึงผูpวิจัยไดpถ]ายภาพเก็บไวpน้ีจะเป\นประโยชน1มากเม่ือ

ผูpวิจัยตpองนำมาพิจารณาเพ่ือทำความเขpาใจต]อในข้ันถัดไป รายละเอียดบางอย]างผูpวิจัยก็ไม]สามารถ

เก็บขpอมูลดpวยสายตาไดpครบถpวนในเวลาท่ีจำกัด กลpองถ]ายรูปจึงมีส]วนช]วยผูpวิจัยไดpมาก และผูpวิจัยยัง

สามารถนำภาพท่ีไดpจากการเก็บขpอมูลมาใชpซักถามหรือสัมภาษณ1เพ่ิมเติมไดp เพ่ือใหpผูpถูกสัมภาษณ1

เขpาใจคำถามไดpมากข้ึน ในป_จจุบันสามารถใชpสมาร1ทโฟนช]วยในการถ]ายภาพไดpสะดวก รวดเร็ว 

และยังมีรายละเอียดของวันและเวลา เพ่ือนำไปใชpทำวิจัยต]อไดp ซ่ึงเป\นประโยชน1มาสำหรับผูpวิจัย   
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ภาพท่ี 3.7: กลpองถ]ายรูป 

 

 
 

 3.4.2 เคร่ืองบันทึกเสียง ผูpวิจัยไดpนำแอปพลิเคชันบนสมาร1ทโฟนมาช]วยในการ

บันทึกเสียงตอนสัมภาษณ1 เน่ืองจากว]าผูpวิจัยตpองการเก็บขpอมูลสำคัญของผูpถูกสัมภาษณ1ใหpไดpอย]าง

ครบถpวน อย]างไรก็ตามระหว]างท่ีบันทึกเสียงของผูpถูกสัมภาษณ1 ผูpวิจัยก็ยังตpองจดบันทึกตามไปดpวย 

และนำเสียงท่ีบันทึกไดpจากการสัมภาษณ1มาถอดเป\นลายลักษณ1อักษรเพ่ือนำไปวิเคราะห1ขpอมูลใน

ลำดับต]อไป 

 

ภาพท่ี 3.8: เคร่ืองบันทึกเสียง 
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3.5 สรุปประเด็นและวิธีการวิจัย 

 การศึกษาเพ่ือนำเสนอแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

กรณีศึกษา ส. บูรพา หีบศพ จะตpองพิจารณา ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.2: สรุปทฤษฎีและวิธีการ 

 

คำถามวิจัย ทฤษฎี วิธีการ 

อัตลักษณ1

องค1กรป_จจุบัน

ของ ส. บูรพา 

หีบศพ เป\น

อย]างไร 

องค1ประกอบ

ของอัตลักษณ1

องค1กร 

(Kotler, 

2017) 

อัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดp,  

อัตลักษณ1ท่ีสัมผัสไดp,  

อัตลักษณ1เชิงพฤติกรรม  

และอัตลักษณ1เชิงประโยชน1 

(1) สัมภาษณ1เชิงลึกกับ

ผูpประกอบการ 

(2) สำรวจภาคสนามท่ี 

ส. บูรพา หีบศพ 

(3) สอบถามบุคคลท่ัวไป 

หลักการตลาด 
8P’s 
(Lovelock 
และ Wright, 
1999) 

กลยุทธ1ผลิตภัณฑ1, กลยุทธ1ราคา, 

กลยุทธ1การจัดจำหน]าย, กลยุทธ1

การส]งเสริมการตลาด, กลยุทธ1การ

บรรจุภัณฑ1, กลยุทธ1การใชp

พนักงานขาย, กลยุทธ1การใหp

ข]าวสาร และกลยุทธ1พลัง 

อัตลักษณ1

องค1กรของ  

ส. บูรพา 

หีบศพ ผ]าน

การออกแบบ

เพ่ือการ

ส่ือสาร 

ควรเป\น

อย]างไร  

อ่ืน ๆ กระบวนการสรpางอัตลักษณ1

องค1กร, สีในคติความเช่ือดpาน

ศาสนา, ความเช่ือเร่ืองรูปร]างและ

รูปทรงในดpานศาสนา, ทฤษฎี

จิตวิทยาการออกแบบท่ีดีโดยใชp

หลักการของ Gestalt, 

องค1ประกอบในการออกแบบ, 

ทฤษฎีสีเชิงจิตวิทยาในงาน

ออกแบบ, ทฤษฎี The color 

image scale 

(4) การศึกษาเอกสารและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขpอง 

(5) ศึกษาองค1ประกอบ

ของการสรpาง 

อัตลักษณ1องค1กร 

(6) วิเคราะห1 และนำแนว

ทางการออกแบบ 

อัตลักษณ1องค1กรท่ี

ไดpมาทำตัวอย]าง 

การออกแบบ 

เพ่ือการส่ือสาร 

 (ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 3.2 (ต]อ): สรุปทฤษฎีและวิธีการ 

 

คำถามวิจัย ทฤษฎี วิธีการ 

     (7) นำไปเสนอ และ

สอบถามความคิดเห็น

ของผูpประกอบการ 

และสอบถามบุคคล

ท่ัวไป เพ่ือประเมิน

การรับรูpเชิงอัตลักษณ1

ของ ส. บูรพา หีบศพ   

แนวทางการ

ออกแบบ 

อัตลักษณ1

องค1กรของ

ธุรกิจเก่ียวกับ

หีบศพควรเป\น

อย]างไร 

  (8) เสนอเป\นแนวทางการ

ออกแบบอัตลักษณ1

องค1กรของธุรกิจ

เก่ียวกับหีบศพ 

 



 

 

บทท่ี 4 

บริบทของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

 จากการศึกษาขpอมูลท่ีไดpจากการสัมภาษณ1เชิงลึกกับผูpประกอบการ ส. บูรพา หีบศพ และ

จากการสำรวจภาคสนามโดยการเก็บขpอมูลทางกายภาพของ ส. บูรพา หีบศพ ทำใหpทราบถึงองค1กร

ป_จจุบันของ ส. บูรพา หีบศพ ไดpแก] ขpอมูลจากการสัมภาษณ1เชิงลึกกับผูpประกอบการ ตราสัญลักษณ1

ของ ส. บูรพา หีบศพ พฤติกรรมและการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ1 การออกแบบรpานคpา การ

ส่ือสารและการใหpขpอมูล การใชpสีในงานออกแบบต]าง ๆ และสรุปความเขpาใจในรpาน ส. บูรพา หีบศพ 

 

4.1 ขpอมูลจากการสัมภาษณ1เชิงลึกกับผูpประกอบการ 

 จากการสัมภาษณ1คุณอาภา ภิญโญ เจpาของธุรกิจ (ทายาทรุ]นท่ี 2 ของ ส. บูรพา หีบศพ) เม่ือ

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 สามารถสรุปประเด็นไดp ดังน้ี 

4.1.1 ประวัติความเป\นมา ส. บูรพา หีบศพ เป\นธุรกิจครอบครัวโดยเร่ิมตpนจากบรรพบุรุษ 

คือ “คุณสิทธิพันธ1 สุริยเสนีย1” ซ่ึงเป\นบุตรชายคนโตของวงศ1ตระกูล และเป\นผูpเร่ิมก]อต้ังธุรกิจ 

หีบศพของวงศ1ตระกูล จากน้ันคนในครอบครัวของคุณสิทธิพันธ1ก็นำเอาธุรกิจไปทำกันเอง ส]วนทาง 

คุณอำเภาพรรณ สุริยเสนีย1 บุตรสาวคนโตของคุณสิทธิพันธ1 ซ่ึงเป\นคุณแม]ของคุณอาภา ภิญโญ 

(เจpาของธุรกิจคนป_จจุบัน) เร่ิมเขpามาทำเองเต็มตัวตอนปd 2534 ก]อต้ังมาไดp 30 ปd โดยเร่ิมแรก 

ยังไม]ไดpจดทะเบียนจัดต้ังเป\นนามบริษัทยังเป\นเพียงบุคคลธรรมดา ป_จจุบันจดทะเบียนเป\น 

บริษัทแลpวต้ังแต]ปd พ.ศ. 2562  

 

“แต]ก]อนก็จะเป\นแบบบpาน ๆ เป\นของอากÀง เป\นธุรกิจครอบครัวมา

นานมากแลpวและแต]ก]อนเป\นกงสี” (อาภา ภิญโญ, ผู0ให0สัมภาษณG,  

31 มีนาคม 2564) 

 

ส]วนความเป\นมาของช่ือ ส. บูรพา หีบศพ เร่ิมตpนจากคุณสิทธิพันธ1 สุริยเสนีย1 โดยต้ังช่ือ

แรกเร่ิมไวpว]า “สุริยา” จากน้ันนpองชายของคุณสิทธิพันธ1ก็นำเอาไปใชp จากน้ันจึงมาเป�ดอีกทีโดยใชpช่ือ

ว]า “บูรพา” แลpวสมาชิกในครอบครัวก็ไดpนำไปใชpเช]นกัน ทางคุณอำเภาพรรณ สุริยเสนีย1 ซ่ึงเป\น

บุตรสาวคนโตของคุณสิทธิพันธ1 จึงนำธุรกิจหีบศพมาทำใหม]อีกคร้ังโดยใชpช่ือว]า “ส. บูรพา” ซ่ึงอักษร 

“ส.” นำมาจากตัวอักษรตัวแรกของช่ือ และนามสกุลของคุณ “สิทธิพันธ1 สุริยเสนีย1” ส]วนคำว]า 

“บูรพา” มาจากทิศตะวันออก ซ่ึงเป\นทิศท่ีพระอาทิตย1 (พระสุริยะ) ข้ึน และตราสัญลักษณ1มาจาก

หีบศพขนาดย]อ 
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4.1.2 สถานท่ีต้ังของรpาน ส. บูรพา หีบศพ สาขาในกรุงเทพฯ ประกอบไปดpวย ลาดพรpาว

(สำนักงานใหญ]) บางกะป� ลาดกระบัง มีนบุรี-หนองจอก และหนpาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซ่ึงเป\น

เขตรอบนอกของกรุงเทพฯ โดยต้ังอยู]ใกลpวัดและโรงพยาบาลเป\นหลัก โดยทุกสาขามีพนักงานไปเฝ̈าดู

แล ส]วนของส]งมาจากสำนักงานใหญ]เสมอ การมีสาขาย]อยของ ส. บูรพา หีบศพ น้ันตpองการใหp

ผูpบริโภครับรูpว]ามีรpานขายหีบศพอยู]ตรงน้ี จึงมีพนักงานใหpบริการไม]มากในแต]ละสาขา พนักงานจะมี

หนpาท่ีคอยบริการและแนะนำแก]ผูpบริโภค ส]วนสภาพโดยรวมของรpานจะไม]ไดpดูดีมาก โดยรวมแลpว

คลpายกับรpานขายของชำหรือโชห]วยท่ัวไป ป_จจุบันกำลังปรับปรุงสำนักงานใหญ] และพัฒนาใหpเป\น

สถานท่ีท่ีสามารถใหpผูpบริโภคเขpามาแวะชม และเลือกดูสินคpาไดpอีกท่ีหน่ึง 

 

ภาพท่ี 4.1: แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาลาดพรpาว (สำนักงานใหญ])  

 

 
 

ท่ีมา: Google Maps. (2564). แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาลาดพร0าว(สำนักงานใหญg).  

สืบคpนจาก https://www.google.co.th/maps/place/ส.+บูรพา+หีบศพ/@

13.817977,100.6710633,10.45z/data=!4m5!3m4!1s0x311d626fa55373a5:0x976c

2a936ff7f51b!8m2!3d13.8075981!4d100.6315214?authuser=0&hl=th 
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ภาพท่ี 4.2: แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาบางกะป� 

 
ท่ีมา: Google Maps. (2564). แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาบางกะป�. สืบคpนจาก 

 https://www.google.co.th/maps/place/ส.บูรพา+

 หีบศพ/@13.7678999,100.6424541,16.24z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9e361263355

 6f719!8m2!3d13.7656989!4d100.6455899?hl=th 

 

ภาพท่ี 4.3: แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาลาดกระบัง 

 
ท่ีมา: Google Maps. (2564). แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาลาดกระบัง.  

 สืบคpนจาก https://www.google.co.th/maps/place/ส+บูรพา+หีบศพ+(สาขา

 ลาดกระบังหัวตะเขp)/@13.7215299,100.7773926,17z/data=!3m1!4b1!4 

 m5!3m4!1s0x311d671e8aeb3773:0x565bcf5743f79fb3!8m2!3d13.7215299!4d10

 0.7795866?hl=th 
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ภาพท่ี 4.4: แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขามีนบุรี-หนองจอก 

 
ท่ีมา: Google Maps. (2564). แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขามีนบุรี-หนองจอก. สืบคpนจาก 

 https://www.google.co.th/maps/place/ส.บูรพา+

 หีบศพ/@13.8177424,100.7413206,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311d64f81

 d878093:0x8ec1ee248f52aebc!8m2!3d13.8177548!4d100.7435403?hl=th  

 

ภาพท่ี 4.5: แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาหนpาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

 
ท่ีมา: Google Maps. (2564). แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาหน0าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. 

 สืบคpนจาก https://www.google.co.th/maps/place/รpาน+ส.  

 บูรพา+ หีบศพ+ ครบวงจร/@13.8163305,100.6852464,17z/data=!4m5!3m4! 

 1s0x311d639f5f51ea57:0x4eb39153416151a5!8m2!3d13.8147052!4d100. 

 6872849?authuser=0&hl=th 
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4.1.3 การดำเนินธุรกิจ สินคpา และผลิตภัณฑ1ของ ส. บูรพา หีบศพ จะผลิตเองท้ังหมด ส]วน

ดอกไมpจัดเองทุกอย]าง จุดเด]นของผลิตภัณฑ1ของ ส. บูรพา หีบศพ คือ สินคpาและบริการ โดยท่ัวไป 

90% ของธุรกิจประเภทน้ีจะเหมือนกันหมด แต]ถpาเปรียบเทียบกับมูลนิธิกูpภัยท่ัวไป หีบของ ส. บูรพา 

หีบศพ ดีกว]า หนากว]า แข็งแรง และลายดีกว]า โดยหีบจะมีหลายราคาต้ังแต]หลักพันถึงหลักแสน โดย

แบบพิเศษของ ส. บูรพา หีบศพ จะพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยู]ตลอด ส]วนดpานบริการ บริการดpาน

สินคpากับคู]คpาดpวยกันทาง ส. บูรพา หีบศพ จะไม]เนpนขายแบบเหมาราคา เน่ืองจากตpองการใหpวัดหรือ

คู]คpามีรายไดp โดย ส. บูรพา หีบศพ จะคอยเขpาไปเสริมส่ิงท่ีวัดขาดหรือทำไม]ไดp และจัดหาหรือทำแทน

ใหp ส]วนสำหรับบริการผูpบริโภค ส. บูรพา หีบศพ จะคอยกล]าว และสอนส่ังกับพนักงานอยู]เสมอว]าใหp

จินตนาการว]าหากคนเสียชีวิตเป\นญาติของเราเองตpองทำอย]างไร นโยบายของ ส. บูรพา หีบศพ คือ 

คุpมค]า คุpมราคา จริงใจกับลูกคpา สามารถเขpามาไดpทุกเพศทุกวัยทุกสถานะทางการเงิน และไดpออกไป

อย]างมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ดูแลลูกคpา คู]คpา และลูกนpองเหมือนครอบครัวเดียวกัน  

 

“พ่ีจะบอกกับลูกนpองเสมอว]าใหpนึกว]าคนท่ีตายเป\นพ]อแม]ตัวเองและ

ตpองทำกับเขายังไง” (อาภา ภิญโญ, ผู0ให0สัมภาษณG, 31 มีนาคม 2564) 

 

4.1.4 ข้ันตอนของการผลิตหีบศพของ ส. บูรพา หีบศพ เร่ิมจากส่ังไมpมาใหpช]างไมpทำ ต]อดpวย

ทำสี ติดลาย และบุภายใน วัสดุท่ีใชpเป\นไมp ไมp MDF (Medium Density Fiber Board) หรือ เรียกว]า

แผ]นใยไมpอัดความหนาแน]นปานกลาง ซ่ึงง]ายต]อการเผา นอกจากน้ียังมีไมpสัก ไมpโอ�ค และไมpสน ไมp

พวกน้ีจะไม]เผาแต]จะเป\นการฝ_งแทน สีของหีบศพไม]มีความหมายแต]เป\นเร่ืองของความเช่ือท่ีส]งต]อ 

กันมา ขนาดของหีบศพกับขนาดของร]างผูpเสียชีวิตมีเกณฑ1มาตรฐาน คือ กวpาง 20 น้ิว และยาว 1.95 

เมตร หากขนาดของร]างผูpเสียชีวิตมีขนาดใหญ]พิเศษก็จะบวกเพ่ิม 20 เซนติเมตร ของแนวนอน และ

แนวต้ัง นอกจากน้ี ส. บูรพา หีบศพ จะไม]มีพิธีกรรมใด ๆ ในข้ันตอนของการผลิตหีบศพ เน่ืองจาก 

ไม]ตpองการขายความเช่ือใหpผูpบริโภค หากผูpบริโภคตpองการดูฤกษ1ผูpบริโภคก็ตpองทำเองหามาเอง ซ่ึง  

ส. บูรพา หีบศพ จะไม]จัดหาในส]วนน้ีใหp เพ่ือตpองการส่ือใหpผูpบริโภคตระหนักว]าหากดูฤกษ1แลpวผิดฤกษ1

ตัวผูpบริโภคสบายใจ โดยท้ังหมดท่ีกระทำจะไม]หลุดจากพิธีกรรมท่ีถูกตpอง  

 

“เราไม]ขายความเช่ือใหpลูกคpา เราจะบอกลูกคpาว]ามีฤกษ1ถpาผิดฤกษ1

แลpวคุณไม]สบายใจตัวคุณก็จะไม]สบายใจเอง อย]าดูเยอะจนเกินไป 

แต]ก็ไม]ใช]หลุดจากพิธีจนเกินไป” (อาภา ภิญโญ, ผู0ให0สัมภาษณG, 

31 มีนาคม 2564) 
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4.1.5 ช]องทางในการจัดจำหน]ายหลักของ ส. บูรพา หีบศพ จะไดpกับคู]คpา ซ่ึงจะไปทำ

ขpอตกลงกับทางวัด โรงพยาบาล และมูลนิธิต]าง ๆ ส]วนตามพวกส่ือออนไลน1จะไดpไม]มาก ส]วนมากคน

ในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือละแวกเดียวกันจะรูpจัก ส. บูรพา หีบศพ อยู]แลpว จำนวนหีบศพท่ีขายไดpในแต]

ละเดือนเฉล่ียอยู]ท่ี 300 ใบต]อเดือน โดยหีบไทยจะขายไดpมากท่ีสุด รองลงมาคือ จีน และคริสต1 ส]วน

รายไดpเฉล่ียต]อเดือนอยู]ท่ีประมาณ 3 ถึง 5 ลpานบาท มากสุดท่ีเคยไดpอยู]ท่ีประมาณ 6 ลpานบาทต]อ

เดือน ส]วนคู]แข]งทางการตลาดก็จะมีรpานคpาหีบศพท่ัวไป และมูลนิธิ รpานคpาหีบศพท่ัวไปจะจำหน]ายอยู]

ในเขตของตนเองไม]กpาวก]ายกัน แต]มูลนิธิกูpภัยจะเป\นคู]แข]งทางตรงเน่ืองจากมูลนิธิกูpภัยมีอยู]จำนวน

มาก และกระจายอยู]ทุกเขต ป_จจุบันมูลนิธิกูpภัยมีจำนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ และกดดันใหpตpองขายหีบใน

ราคาท่ีต่ำมาก เพ่ือมูลนิธิจะไดpมีกำไรมากข้ึน ส]วนกลุ]มเป̈าหมายในป_จจุบันของ ส. บูรพา หีบศพ คือ 

คนท่ีอายุประมาณ 28 ปd จนถึงประมาณ 65 ปd เป\นวัยทำงาน เป\นหัวหนpาครอบครัว เร่ิมท่ีจะตัดสินใจ

เองไดpแลpวหากสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต มีรายไดpต]อเดือนระหว]าง 20,000-40,000 บาท เป\นกลุ]ม

ท่ีมีกำลังซ้ือปานกลาง และมีความพรpอมในการตัดสินใจ 

 4.1.6 ประเด็นอ่ืน ๆ  

  (1) กิจกรรมช]วยเหลือสังคมของ ส. บูรพา คือ การบริจาคหีบใหpแก]คนรูpจักและคน

ท่ัวไป ซ่ึง ส. บูรพา หีบศพ จะไม]ไดpต้ังงบประมาณไวpสำหรับบริจาค หากมาใครมาขอก็จะใหpไปเลยไม]

ตpองเสียเงิน นอกจากน้ีหากลูกคpาตpองซ้ือของไปบริจาคในกรุงเทพฯ หรือต]างจังหวัด ทาง ส. บูรพา ก็

จะมีบริการส]งใหpฟรีไม]เสียค]าส]ง  

  (2) ในสถานการณ1 Covid-19 ในป_จจุบันส]งผลกระทบต]อธุรกิจเน่ืองจากผูpบริโภค

ประหยัดเงินมากข้ึน และใชpเงินนpอยลง จากท่ีจะมาซ้ือ 100,000 บาท อาจจะเหลือแค] 30,000 บาท 

ส]วนคนท่ี 30,000 บาท อาจจะลดเหลือ 10,000 บาท ส]วนคนท่ีไม]อยากจะเสียอะไรเลยก็มาขอฟรี

หรือไม]ถึง 10,000 บาทก็เอา นอกจากน้ีคนยังดูแลตัวเองมากข้ึน รักษาสุขภาพมากข้ึน ไม]ทำอะไรท่ีจะ

เส่ียงเจ็บปªวยหรือตpองเขpาโรงพยาบาล  

  (3) ส่ิงท่ีทำใหpผูpบริโภคนึกถึง ส. บูรพา หีบศพ คือ คนเสียชีวิต การท่ีเราเขpาไป 

อยู]ในทุก ๆ ท่ีท่ีมีคนเสียชีวิตทุกรูปแบบ แฝงเขpาไปอยู]รอบกับส่ิงพวกน้ี เช]น การมีรายการสินคpา 

อยู]ในวัด และการมีเบอร1ติดต]อไวpกับทางโรงพยาบาล นอกจากน้ียังมีสาขาต]าง ๆ ท่ีทำใหpผูpบริโภค 

รับรูp และนึกถึงเรา  

  (4) แนวโนpมในอนาคตตpองการขยายสาขา โดยเป�ดโอกาสใหpคนท่ีอยากทำธุรกิจน้ีเขpา

มาเป�ดเองไดp โดยสามารถใชpช่ือ ส. บูรพา หีบศพ และทาง ส. บูรพา หีบศพ จะสอนใหpทำเป\นทุกอย]าง 

และผลิตสินคpาส]งใหpท้ังหมด นอกจากน้ียังสามารถเลือกไดpว]าจะรับของจากเรา ส. บูรพา หีบศพ หรือ

จะผลิตเองก็ไดp 
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4.2 ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ภาพท่ี 4.6: ตราสัญลักษณ1 ส. บูรพา หีบศพ 

 

 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณG ส. บูรพา หีบศพ จากเฟซบุNก. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก 

https://www.facebook.com/sburapa1991/ 

 

ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ มีท่ีมาจากหีบศพท่ีย]อขนาดลงมา รูปทรงคลpายกล]องส่ี 

เหล่ียมแบบเปอร1สเปคทีฟ ส]วนช่ือขององค1กรเป\นภาษาไทย โดยใชpอักษรย]อ ส นำหนpา ในดpานของ

ตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ ใชpตัวอักษรแบบไม]มีหัว และในดpานของสีท่ีใชpใน

ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ คือตัวตราสัญลักษณ1 และตัวอักษรใชpสีเหลือง ส]วนพ้ืนหลังใชpสีดำ 

 

4.3 การบริการและพฤติกรรม  

 ส. บูรพา หีบศพ เป\นธุรกิจใหpบริการเก่ียวกับหีบศพ และพิธีกรรมศพแบบครบวงจรจบในท่ี

เดียว โดยเป�ดใหpบริการ 24 ช่ัวโมง มีบริการใหpคำปรึกษา และเป\นท่ีพ่ึงพาใหpแก]ผูpบริโภคในทุกข้ันตอน

ของการประกอบพิธีกรรมศพ ข้ันตอนการบริการของ ส. บูรพา หีบศพ คือเร่ิมจากรับคำส่ังซ้ือจาก

ผูpบริโภค โดยผูpบริโภคน้ันสามารถเลือกหีบศพจากแบบท่ีมีใหpหรือจะส่ังทำเป\นพิเศษก็ไดp ส]วนเร่ืองของ

ดอกไมpตกแต]งในพิธีกรรมศพจะมีใหpเลือกตามแบบเช]นกัน นอกจากน้ันผูpบริโภคยังสามารถเลือก

บริการเพ่ิมเติม ซ่ึงประกอบไปดpวยบริการของใชpในพิธี บริการของชำร]วย บริการจัดงานศพ บริการคน

เคล่ือนยpายศพ บริการฉีดยารักษาสภาพศพ บริการหีบตูpเย็นใหpเช]า บริการชุดถุงห]อศพกรณีศพติดเช้ือ 
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บริการอาบน้ำแต]งหนpาแต]งตัวผูpเสียชีวิต บริการอาหารว]างสำหรับเล้ียงแขกช]วงเย็น บริการอาหาร

เล้ียงพระ และบริการถ]ายรูปในงานพิธี นอกจากน้ียังมีบริการแบบเหมาจ]ายมาเป\นแผนทางเลือก

สำหรับผูpบริโภคท่ีไม]ทราบว]าจะตpองใชpอะไรบpางในพิธีกรรม โดยบริการแบบเหมาจ]ายจะมีราคาต้ังแต] 

8,000 บาท ไปจนถึง 160,000 บาท เม่ือผูpบริโภคเลือกบริการท่ีตpองการแลpว ส. บูรพา หีบศพ ก็จะ

ผลิต และจัดทำตามคำส่ังซ้ือของผูpบริโภค จากน้ันจึงนำของไปส]งหรือจัดแต]งสถานท่ีใหpตามท่ีนัดหมาย

ไวp ท้ังน้ีในการบริการในแต]ละข้ันตอนตpองอาศัยพนักงานในการดำเนินงาน ส. บูรพา หีบศพ จึงตpองมี

ปริมาณพนักงานท่ีมากเพียงพอ มีพนักงานท่ีสามารถใหpบริการไดpอย]างท่ัวถึง และฝÆกฝนพนักงานมา

อย]างดี โดยรวมแลpวการบริการในธุรกิจประเภทน้ีเป\นเร่ืองท่ีละเอียดอ]อน และเก่ียวขpองกับความตาย 

พนักงานจึงตpองมีจิตใจท่ีเพียบพรpอม กระตือรือรpน มีใจใหpบริการ มีความรูpในเร่ืองน้ี มีความรับผิดชอบ 

และเต็มใจช]วยเหลือผูpบริโภคโดยไม]รังเกียจ งานของ ส. บูรพา หีบศพ น้ันเป\นงานท่ีใหpบริการเฉพาะ

ดpาน การใส]ใจในเร่ืองบริการจึงเป\นส่ิงสำคัญมาก 

 พฤติกรรมท่ีเช่ือมโยงระหว]าง ส. บูรพา หีบศพ กับพฤติกรรมของผูpบริโภคคือ การท่ีเขpาไปอยู]

ในทุกท่ีท่ีมีคนเสียชีวิต การท่ีมีรpานคpาเขpาไปแฝงอยู]รอบตัวผูpบริโภค ซ่ึงจะต้ังอยู]ใกลpบริเวณวัด และ

โรงพยาบาลเป\นหลัก ในดpานบริการท่ีเช่ือมโยงกับพฤติกรรมของผูpบริโภคคือ การมีบริการท่ีครบวงจร 

ผลิตเอง และทำเองทุกกระบวนการ ซ่ึงจะช]วยอำนวยความสะดวกใหpกับผูpบริโภคหรือเจpาภาพไม]มี

เวลา และไม]ตpองการยุ]งยากในการจัดพิธีศพใหpครบถpวนตามประเพณี พรpอมท้ังยังเป\นท่ีปรึกษาเฉพาะ

ดpาน เพ่ือใหpผูpใชpบริการไดpรับความสะดวก พึงพอใจ และมีความรวดเร็ว ในดpานการแนะนำดูแลท่ี

เช่ือมโยงกับพฤติกรรมของผูpบริโภคคือ การท่ี ส. บูรพา หีบศพ ดูแลผูpบริโภคดุจคนภายในครอบครัว  

มีพนักงานและบริการท่ีจริงใจ และพรpอมดูแลผูpเสียชีวิตเหมือนเป\นญาติของตน 

 

4.4 การออกแบบผลิตภัณฑ1 

 การออกแบบผลิตภัณฑ1ของ ส. บูรพา หีบศพ ผลิตภัณฑ1ส]วนใหญ]จะไม]ค]อยแตกต]างจาก

รpานคpาท่ีใหpบริการประเภทเดียวกันมากนัก ท้ังในเร่ืองของหีบศพ ดอกไมp และผลิตภัณฑ1ท่ีใชpในพิธี 

ส]วนท่ีแตกต]างจะมีเพียงเล็กนpอยคือ ลวดลายของหีบศพแบบเทพนม ซ่ึงผลิตภัณฑ1ของ ส. บูรพา 

หีบศพ จะมีรายละเอียดมากกว]าท่ีอ่ืน โดยการมีวิธีการผลิตท่ีมีข้ันตอนมากกว]าเน่ืองจากลายตรงกรอบ

ของหีบศพเทพนมน้ันจะเจาะลึกลงไปอีกหน่ึงช้ันทำใหpดูมีมิติ และงดงามมากกว]าหีบศพของท่ีอ่ืน ส]วน

ลวดลายท่ีพบจะมีท้ังสวรรค1 นางฟ̈า เทวดา ปราสาท กอบัว เมฆ และทวยเทพ นอกจากน้ีแลpวมีการ

ทำลวดลายเพ่ือความสวยงามหรือตามท่ีตpองการของผูpบริโภค 
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ภาพท่ี 4.7: หีบเทพนมของ ส. บูรพา หีบศพ และสุริยา 

 

. 

 

ท่ีมา:  ส. บูรพา หีบศพ หีบเทพนม. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก http://www.s-burapa.com/ 

 page/product_detail/5 

 สุริยาคอร1ปอเรช่ัน จำกัด หีบเทพนม (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.suriyafuneral. 

 com/หีบเทพพนมฐาน-3-ช้ัน/ 

 

 โดยภาพรวมแลpวในดpานคุณภาพของผลิตภัณฑ1หีบศพจะมีคุณภาพท่ีดีกว]ารpานคpาจากมูลนิธิ

ต]าง ๆ ส]วนในดpานของราคาจะมีต้ังแต]หลักพันจนถึงหลักแสนแลpวแต]การเลือกของผูpบริโภค

นอกจากน้ันหีบศพยังมีความหลากหลายซ่ึงผูpบริโภคสามารถเลือกหรือออกแบบไดpเองตามตpองการ  

ในทุก ๆ คร้ังก]อนส]งสินคpาใหpกับผูpบริโภคทาง ส. บูรพา หีบศพ จะตpองทำการตรวจสอบอย]างละเอียด

เพ่ือลดความเส่ียงของการมีป_ญหากับผลิตภัณฑ1 จึงทำใหpภาพลักษณ1ของผลิตภัณฑ1น]าเช่ือถือ และมี

ประสิทธิภาพท่ีดีก]อนส]งออกไปถึงมือผูpบริโภค 

 

4.5 การออกแบบรpานคpา 

 การออกแบบหนpารpาน ส. บูรพา หีบศพ มีสาขาท่ีต้ังอยู]ในกรุงเทพมหานครจำนวน 5 สาขา 

ประกอบไปดpวย ลาดพรpาว(สำนักงานใหญ]) บางกะป� ลาดกระบัง มีนบุรี-หนองจอก รูปแบบของรpาน

ส]วนใหญ]จะเป\นอาคารพาณิชย1 ซ่ึงทำเลท่ีต้ังจะอยู]ใกลpกับวัดหรือโรงพยาบาล ส]วนพนักงานท่ีเฝ̈าอยู]

ภายในรpานจะมีเพียงหน่ึงถึงสองคนเท]าน้ัน การออกแบบบริเวณหนpารpานจะมีป̈ายช่ือรpาน ส. บูรพา 

หีบศพ ยึดติดไวpท่ีตัวของอาคารพาณิชย1 โดยป̈ายท่ีพบส]วนใหญ]จะใชpพ้ืนหลังสีน้ำเงิน มีตัวอักษรสี

เหลือง และสีขาว แต]จะไม]มีตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ นอกจากน้ีบรรยากาศภายในรpานจะ

มีหีบศพต้ังไวp และมีการขายของอ่ืน ๆ ร]วมดpวยคลpายกับรpานขายของชำ ซ่ึงการตกแต]งภายในรpานโดย

ใชpการออกแบบจะไม]มี มีเพียงการใชpป̈ายช่ือหนpารpานเพ่ือบอกสถานท่ีเท]าน้ัน ท้ังน้ีการมีสาขาหรือหนpา

รpานของ ส. บูรพา หีบศพ มีเพียงเพ่ือใหpผูpบริโภครับรูpว]ามีรpานจำหน]ายผลิตภัณฑ1ท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพ

ช่ือรpาน ส. บูรพา หีบศพ อยู]ในบริเวณน้ี ผูpบริโภคสามารถติดต]อซ้ือผลิตภัณฑ1ไดpในรpานน้ี จากน้ันทาง
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สำนักงานใหญ]ของ ส. บูรพา หีบศพ ก็จะส]งสินคpาใหpกับผูpบริโภค ดังน้ันบรรยากาศรpานของสาขาย]อย

จึงไม]ไดpดูดีมากนัก  

 

ภาพท่ี 4.8: สาขาย]อยของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

 
 

 

 ส]วนของสำนักงานใหญ]หรือโรงงานผลิตสินคpาของ ส. บูรพา หีบศพ จะมีโชว1รูมต้ังอยู]บริเวณ

ภายใน โดยทำหนpาท่ีจัดแสดงสินคpาใหpกับผูpบริโภคท่ีตpองการเขpามาดูตัวอย]างหีบศพ และการจัด

พิธีกรรมศพ บรรยากาศโดยรวมจะเป\นแบบเรียบ ๆ ออกแบบโดยใชpสีขาวเป\นหลักท้ังผนัง พ้ืน และ

ม]านส]วนตัวโครงสรpางจะใชpเป\นเหล็กพ]นสีดำ ซ่ึงทำใหpเกิดบรรยากาศท่ีดูเรียบง]ายและดูสุภาพ ซ่ึงส่ิงท่ี

ผูpวิจัยทำการศึกษาน้ีจะนำไปวิเคราะห1 และเสนอในบทท่ี 6 

 

 

 

 

 



 

 

76 

ภาพท่ี 4.9: โชว1รูมภายในสำนักงานใหญ]ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

 

 
 

 

4.6 การส่ือสารและการใหpขpอมูล 

 ดpานการส่ือสารและการใหpขpอมูลของ ส. บูรพา หีบศพ ในดpานการส่ือสารและการใหpข]าวสาร

ภายในรpานจะมีเพียงรายการสินคpาใหpผูpบริโภคเลือกชมซ่ึงจะเป\นอัลบ้ัมรวมรูปภาพของหีบศพ และ

การจัดดอกไมpแบบต]าง ๆ รวบรวมไวpภายในเล]มใหpผูpบริโภคสามารถเลือกชมตามแบบท่ีตpองการไดpเลย 

นอกจากน้ียังมีรายการสินคpาแบบเหมาจ]ายจัดตามงบประมาณไวpใหpลูกคpาท่ีตpองการความสะดวก

รวดเร็วในการเลือกใชpบริการ โดยสีท่ีใชpในการส่ือสารดpานน้ีของ ส. บูรพา หีบศพ จะใชpสีดำ สีขาว 

และสีเหลือง ส]วนตัวเล]มจะพิมพ1ดpวยกระดาษอาร1ตท่ีค]อนขpางหนา และเย็บเขpาเล]มดpวยห]วงลวดสีดำ 

เพ่ือความงดงามและใชpงานไดpในระยะยาว  
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ภาพท่ี 4.10: รายการสินคpาแบบเหมาจ]าย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11: อัลบ้ัมรวมรูปภาพของหีบศพ  

 

 
 

 ส]วนในดpานการส่ือสาร และการใหpข]าวสารผ]านช]องทางออนไลน1ของ ส. บูรพา หีบศพ จะมี

ท้ังบนเว็บไซต1 เฟซบุ�ก และอินสตาแกรม ท้ัง 3 ช]องทางน้ีจะทำหนpาท่ีใหpขpอมูลของผลิตภัณฑ1 ราคา 

และอัปเดตสถานการณ1หรืออีเวนท1ต]าง ๆ ของ ส. บูรพา หีบศพ ท้ัง 3 ช]องทางน้ีจะมีรูปแบบการใชpสี

ของตราสัญลักษณ1 ท่ีแตกต]างกันท้ังหมด โดยเว็บไซต1จะใชpตราสัญลักษณ1สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีดำ

วางบนพ้ืนหลังสีขาว เฟซบุ�กจะใชpตราสัญลักษณ1สีเหลืองวางบนพ้ืนหลังสีดำ อินสตาแกรมใชpตรา

สัญลักษณ1สีเหลือง และสีดำวางบนพ้ืนหลังสีขาว ส]วนในเร่ืองของภาพรวมในส่ือท่ีโพสต1น้ันทาง  

ส. บูรพา หีบศพ จะโพสต1ผลิตภัณฑ1บนพ้ืนหลังสีขาวท้ังหมด ใน 3 ช]องทางจึงมีเพียงตราสัญลักษณ1

เท]าน้ันท่ีแตกต]างกัน ซ่ึงส่ิงท่ีผูpวิจัยทำการศึกษาน้ีจะนำไปวิเคราะห1 และเสนอในบทท่ี 6 
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ภาพท่ี 4.12: เว็บไซต1 เฟซบุ�ก และอินสตาแกรมของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

 
 

ท่ีมา: เว็บไซตG ส. บูรพา หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก http://www.s-burapa.com 

 เฟซบุNก ส. บูรพา หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ 

sburapa1991/ 

 อินสตาแกรม ส. บูรพา หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจากhttps://www.instagram.com/ 

 s.burapacasket/ 

 

4.7 การใชpสีในงานออกแบบต]าง ๆ 

 การใชpสีในการออกแบบของ ส. บูรพา หีบศพ จะเห็นไดpจากตราสัญลักษณ1 ป̈ายช่ือหนpารpาน 

รายการสินคpา ชุดพนักงาน รถส]งของ เว็บไซต1 เฟซบุ�ก และอินสตาแกรม ซ่ึงจะเห็นไดpว]า ส. บูรพา 

หีบศพ ใชpสีขาว สีดำ สีเหลือง และสีน้ำเงินเป\นส]วนใหญ] โดยสีขาวกับสีดำน้ันจะเห็นไดpมากท่ีสุด ส]วน

สีท่ีใชpรองลงมาคือสีเหลือง ซ่ึงจะเห็นไดpชัดบนตราสัญลักษณ1 เน่ืองจากสีเหลืองเป\นสีท่ีคลpายกับสีทอง 

และสามารถพิมพ1บนส่ือหรือแสดงออกมาในงานออกแบบไดpง]ายกว]าสีทอง ส. บูรพา หีบศพ จึงเลือกสี

เหลืองมาใชpในงานออกแบบ ส]วนสีสุดทpายสีน้ำเงิน ส. บูรพา หีบศพ จะใชpอยู]เฉพาะตราสัญลักษณ1บน

เว็บไซต1 ซ่ึงจะเป\นตราสัญลักษณ1ท่ีวางอยู]บนพ้ืนขาว นอกจากน้ียังใชpสีน้ำเงินในป̈ายช่ือหนpารpานใน

สาขาย]อย โดยจะใชpเป\นสีพ้ืนของป̈าย โดยรวมแลpว ส. บูรพา หีบศพ ยังใชpสีท่ีหลากหลายแตกต]างกัน

ในหลายแหล]ง อาจทำใหpผูpบริโภคหรือคนท่ีเห็นสับสนไดpว]ามาจากท่ีเดียวกันหรือไม] ซ่ึงส่ิงท่ีผูpวิจัย

ทำการศึกษาน้ีจะนำไปวิเคราะห1 และเสนอในบทท่ี 6 

 

 



 

 

79 

ภาพท่ี 4.13: การใชpสีในงานออกแบบของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

 

 
  

ท่ีมา: เฟซบุNก ส. บูรพา หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ 

 sburapa1991/ 
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4.8 สรุปความเขpาใจในรpาน ส. บูรพา หีบศพ 

 

ตารางท่ี 4.1: สรุปความเขpาใจในรpาน ส. บูรพา หีบศพ 

 

เร่ือง สรุปขpอมูล 

การสัมภาษณ1เชิงลึก 

กับผูpประกอบการ 

จากการการสัมภาษณ1ทำใหpผูpวิจัยไดpทราบถึงท่ีมาของ ส. บูรพา หีบศพ 

ซ่ึงเร่ิมตpนโดย “คุณสิทธิพันธ1 สุริยเสนีย1” จากน้ัน “คุณอำเภาพรรณ  

สุริยเสนีย1” ซ่ึงเป\นลูกสาวคนโตก็นำธุรกิจมาสานต]อโดยใชpช่ือว]า  

“ส. บูรพา” ป_จจุบันสาขาในกรุงเทพฯ ประกอบไปดpวย ลาดพรpาว

(สำนักงานใหญ]) บางกะป� ลาดกระบัง มีนบุรี-หนองจอก และหนpา

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีนโยบาย คือ คุpมค]า คุpมราคา และ

จริงใจกับลูกคpา ซ่ึงสินคpา และผลิตภัณฑ1จะผลิตเองท้ังหมด มี

กลุ]มเป̈าหมาย คือ คนท่ีอายุประมาณ 28 ปd จนถึง 65 ปd เป\นวัยทำงาน 

เป\นหัวหนpาครอบครัว เร่ิมท่ีจะตัดสินใจเองไดpแลpวหากสมาชิกใน

ครอบครัวเสียชีวิต 

ตราสัญลักษณ1 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 

มีท่ีมาจากหีบศพท่ีย]อขนาดลงมา รูปทรงคลpายกล]องส่ี เหล่ียมแบบเปอร1

สเปคทีฟ ช่ือขององค1กรเป\นภาษาไทย ใชpคำย]อ ใชpตัวอักษรแบบไม]มีหัว 

สีของตัวตราสัญลักษณ1 และตัวอักษรใชpสีเหลือง ส]วนพ้ืนหลังใชpสีดำ 

พฤติกรรม  

และการบริการ 

เป\นธุรกิจใหpบริการเก่ียวกับหีบศพ และพิธีกรรมศพแบบครบวงจรจบใน

ท่ีเดียว เป�ดใหpบริการ 24 ช่ัวโมง มีบริการใหpคำปรึกษา ทำเองทุก

กระบวนการ และเป\นท่ีพ่ึงพาใหpแก]ผูpบริโภคในทุกข้ันตอนของการ

ประกอบพิธีกรรมศพ โดยมีพฤติกรรมคือการท่ีเขpาไปอยู]ในทุกท่ีท่ีมีคน

เสียชีวิต และการท่ีมีรpานคpาเขpาไปแฝงอยู]รอบตัวผูpบริโภค นอกจากน้ันยัง

ดูแลผูpบริโภคดุจคนภายในครอบครัว มีพนักงาน และบริการท่ีจริงใจ 

และพรpอมดูแลผูpเสียชีวิตเหมือนเป\นญาติของตน 

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 4.1 (ต]อ): สรุปความเขpาใจในรpาน ส. บูรพา หีบศพ 

 

เร่ือง สรุปขpอมูล 

การออกแบบผลิตภัณฑ1 ผลิตภัณฑ1ส]วนใหญ]จะไม]ค]อยแตกต]างจากรpานคpาท่ีใหpบริการประเภท

เดียวกัน ส]วนท่ีแตกต]างจะมีเพียงเล็กนpอยคือลวดลายของหีบศพแบบเท

พนม ซ่ึงจะมีรายละเอียดของลาดลายมากกว]าท่ีอ่ืน วัสดุท่ีใชpเป\นไมp 

MDF (Medium Density Fiber Board) หรือ เรียกว]าแผ]นใยไมpอัด

ความหนาแน]นปานกลาง ซ่ึงง]ายต]อการเผา มีขนาดของเกณฑ1มาตรฐาน 

คือ กวpาง 20 น้ิว และยาว 1.95 เมตร โดยภาพรวมแลpวผลิตภัณฑ1หีบศพ

จะมีคุณภาพท่ีดีกว]ามูลนิธิท่ัวไป 

การออกแบบรpานคpา รูปแบบของรpานส]วนใหญ]จะเป\นอาคารพาณิชย1 ซ่ึงทำเลท่ีต้ังจะอยู]ใกลp

กับวัดหรือโรงพยาบาล หนpารpานจะมีป̈ายช่ือรpานคpายึดติดไวpท่ีตัวของ

อาคารพาณิชย1 โดยป̈ายท่ีพบส]วนใหญ]จะใชpพ้ืนหลังสีน้ำเงิน มีตัวอักษรสี

เหลือง และสีขาว แต]จะไม]มีตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

บรรยากาศภายในรpานจะมีหีบศพต้ังไวp และคลpายกับรpานขายของชำ 

เท]าน้ัน ท้ังน้ีการมีสาขามีเพียงเพ่ือใหpผูpบริโภครับรูpว]ามีรpานจำหน]าย

หีบศพช่ือรpาน ส. บูรพา หีบศพ อยู]ในบริเวณน้ี ส]วนของสำนักงานใหญ]

จะมีส่ิงท่ีเรียกว]าโชว1รูมอยู]ภายใน โดยทำหนpาท่ีเป\นเหมือนท่ีจัดแสดง

สินคpาใหpกับผูpบริโภคท่ีตpองการเขpามาชมตัวอย]างหีบศพ และการจัด

พิธีกรรมศพ ซ่ึงบรรยากาศโดยรวมจะเป\นแบบเรียบ ๆ ใชpสีขาวเป\นหลัก

ส]วนตัวโครงสรpางจะใชpเป\นเหล็กพ]นสีดำ  

การส่ือสาร  

และการใหpขpอมูล 

ภายในรpานจะมีรายการสินคpาใหpผูpบริโภคเลือกชม โดยตัวเล]มของ

รายการสินคpาจะใชpสีดำ สีขาว และสีเหลือง พิมพ1ดpวยกระดาษอาร1ตท่ี

ค]อนขpางหนา และเย็บเขpาเล]มดpวยห]วงลวดสีดำ ส]วนในช]องทางออนไลน1

จะมีเว็บไซต1 เฟซบุ�ก และอินสตาแกรม โดยมีรูปแบบการใชpสีของตรา

สัญลักษณ1ท่ีแตกต]างกันท้ังหมด ส]วนในเร่ืองของภาพรวมของส่ือท่ีโพสต1

น้ันจะเป\นภาพพ้ืนหลังสีขาวท้ังหมด 

การใชpสีใน 

งานออกแบบต]าง ๆ 

พบว]าใชpสีขาว สีดำ สีเหลือง และสีน้ำเงินเป\นส]วนใหญ] โดยสีขาวกับสีดำ

น้ันจะเห็นไดpมากท่ีสุด โดยจะเห็นไดpจากตราสัญลักษณ1 ป̈ายช่ือหนpารpาน 

รายการสินคpา ชุดพนักงาน รถส]งของ เว็บไซต1 เฟซบุ�ก และอินสตาแกรม 



 

 

บทท่ี 5 

สัญลักษณ1และการส่ือสารขององค1กร 

 

 จากการศึกษาเอกสาร และทฤษฎีท่ีเก่ียวขpองกับงานวิจัยเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กร ผูpวิจัย

พบว]าส่ิงท่ีสามารถมองเห็นไดpชัดของทุกองค1กรคือตราสัญลักษณ1 ผูpวิจัยจึงรวบรวมตราสัญลักษณ1ของ

ธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพท้ังในประเทศไทยและต]างประเทศมาวิเคราะห1 และเปรียบเทียบ โดยมี

จุดประสงค1เพ่ือใหpทราบถึงภาพรวมของตราสัญลักษณ1ของธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพในป_จจุบัน ท้ังใน

ดpานการออกแบบ การใชpสัญลักษณ1 การใชpตัวอักษร การใชpสี และความหมาย 

 

ภาพที่ 5.1: ตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพในประเทศไทยและต]างประเทศ (ดูที่มาเพิ่มเติมใน 

ภาคผนวก ซ ) 

 

. 

 

 นอกจากน้ียังมีขpอมูลท่ีไดpจากการสัมภาษณ1เชิงลึกกับผูpประกอบการ ส. บูรพา หีบศพ และ

การใชpแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไป เพ่ือทำใหpทราบถึงการส่ือสารขององค1กร ซ่ึงผูpวิจัย

ไดpแบ]งหัวขpอในการวิเคราะห1 ดังน้ี (1) วิเคราะห1หมวดหมู]ภาพประกอบของตราสัญลักษณ1ของธุรกิจ

เก่ียวกับหีบศพ (2) วิเคราะห1หมวดหมู]ตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ (3) 

วิเคราะห1สีท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ (4) วิเคราะห1ลักษณะ และความหมายของ

ตราสัญลักษณ1รpานคpาหีบศพจำนวน 10 รpาน (5) วิเคราะห1การเปรียบเทียบกับองค1กรอ่ืน (6) วิเคราะห1

ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ (7) วิเคราะห1มุมมองของบุคคลท่ัวไปต]อตราสัญลักษณ1ของ  

ส. บูรพา หีบศพ (8) วิเคราะห1บุคลิกภาพการส่ือสารองค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ (9) สรุปสัญลักษณ1 

และการส่ือสารขององค1กร 
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5.1 วิเคราะห1หมวดหมู]ภาพประกอบของตราสัญลักษณ1 (Logo Symbol) ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

 ผูpวิจัยนำตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพจากไทยและต]างประเทศจำนวน 41 รpาน 

รวมตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ มาวิเคราะห1หมวดหมู]ภาพประกอบตามภาพท่ี 5.2 ดังน้ี  

 

ภาพท่ี 5.2: แผนภาพวิเคราะห1หมวดหมู]ภาพประกอบของตราสัญลักษณ1 (Logo Symbol) 
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 ภาพประกอบของตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพสามารถแบ]งออกเป\น 5 หมวด ดังน้ี 

 5.1.1 ตัวย]อ/ตัวอักษรย]อ (Letterform) ออกแบบโดยใชpตัวย]อต้ังแต]หน่ึงตัวข้ึนไปจากช่ือ 

แบรนด1หรือผลิตภัณฑ1หรือธุรกิจ เป\นการผสมตัวอักษรสองหรือสามตัวจึงกลายเป\นสัญลักษณ1 ซ่ึงทำ

หนpาท่ีเป\นจุดโฟกัสสำหรับช่ือผลิตภัณฑ1 จากภาพท่ี 5.2 พบว]าประกอบไปดpวยตราสัญลักษณ1ของ 

Haven Casket, Last Expressions, Main St. Casket Store และ Lusain Memorial 

 5.1.2 พรรณนา (Descriptive) ออกแบบโดยกล]าวถึงช่ือประโยชน1หรือลักษณะของแบรนด1

ดpวยภาพลักษณ1ท่ีชัดเจน จะใส]ขpอความท่ีเฉพาะเจาะจงหรือขpอความท่ีใหpความรูpสึกไวpวางใจ จากภาพ

ท่ี 5.2 พบว]าประกอบไปดpวยตราสัญลักษณ1ของ ประธาน เจ่ียลpงเส็ง, เล]าเต่ียฮวด, สุรินทร1 ชาติดี 

หีบศพ, เฮียเลpง หีบศพ, สุริยาหีบศพ คลองหลวง, ทิพย1วิมาน, โรงงานสุรินทร1ชาติดี หีบศพ และ 

Casket Wraps.com  

 5.1.3 ภาพประกอบ (Illustrative) ออกแบบโดยใชpภาพวาดและตัวละครพิเศษ โดยคำนึงถึง

เอกลักษณ1ทางกายภาพโดยรวมของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ1 จากภาพท่ี 5.2 พบว]าประกอบไปดpวยตรา

สัญลักษณ1ของ อาณาจักรโลงเย็น, We Casket, หน]วยบริการหลังการตาย แปÉปซ่ี หีบศพ, สุริยา 9 

คอนฟ�น จำกัด, กนกวรรณ หีบศพ, H.Parsons, สุพรรณบุรีโลงเย็น, M.I.Casket, The Casket 

Store, และ ส สุขี หีบศพครบวงจร 

 5.1.4 สัญลักษณ1 และกราฟ�ก (Pictorial Mark) ออกแบบโดยการเอาภาพท่ีคุpนตามา

ออกแบบใหม]ใหpเป\นรูปสัญลักษณ1ท่ีจดจำไดpง]าย เม่ือเห็นจะสามารถนึกออกไดpทันทีว]ามาจากรูปใด 

จากภาพท่ี 5.2 พบว]าประกอบไปดpวยตราสัญลักษณ1 ส. บูรพา หีบศพ, สุริยากรุ�ป, เพชรบุรีหีบศพ, 

บูรพาหีบศพ, ภัณฑโชค, ชัยศิริ, ภัณฑโชคฟ�วเนอรัล, สุริยา พ.ศ. 2499 และ The Coffin Shop 

 5.1.5 ตัวอักษร (Wordmark) ออกแบบโดยการใชpตัวอักษรท่ีไม]ใช]เป\นช่ือย]อ แต]ใชpช่ือเต็ม

ของแบรนด1 สรpางการจดจำโดยเลือกรูปแบบของตัวอักษรท่ีสามารถสะทpอนถึงภาพลักษณ1 และ 

บุคลิกภาพของแบรนด1จากภาพท่ี 5.2 พบว]าประกอบไปดpวยตราสัญลักษณ1ของ A B C Caskets 

Factory, Western Caskets, Sibuns, Casket Store, Wards Funeral Services LTD., Casket 

Outlet, Trusted Caskets ซุ]นฮวด, The Casket Store และส่ีเหล่ียมทอง หีบศพ 

 ในการวิเคราะห1หมวดหมู]ภาพประกอบตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ พบว]าส]วน

ใหญ]จะนิยมนำการออกแบบโดยใชpภาพประกอบ (Illustrative) การใชpตัวอักษร (Wordmark) และ

การแบบสัญลักษณ1และกราฟ�ก (Pictorial Mark) มาใชpในการออกแบบตราสัญลักษณ1 ส]วนของ  

ส. บูรพา หีบศพ จัดอยู]ในหมวดหมู]สัญลักษณ1และกราฟ�ก (Pictorial Mark) เน่ืองจาก ส. บูรพา 

หีบศพ ใชpเป\นภาพท่ีลดทอนของหีบศพ ซ่ึงเป\นออกแบบโดยการเอาภาพท่ีคุpนตาหรือภาพท่ีคนท่ัวไป

รูpจักนำมาออกแบบใหpเป\นรูปสัญลักษณ1ท่ีจดจำไดpง]ายข้ึน เม่ือเห็นจะสามารถนึกออกไดpทันทีว]ารูป

สัญลักษณ1น้ันมีท่ีมาจากอะไร 
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5.2 วิเคราะห1หมวดหมู]ตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1 (Wordmark) ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

 ผูpวิจัยนำตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเกี่ยวกับหีบศพจากไทย และต]างประเทศจำนวน 41 รpาน 

รวมตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ มาวิเคราะห1หมวดหมู]ตัวอักษรท่ีใชpตามภาพท่ี 5.3 ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 5.3: แผนภาพวิเคราะห1ตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1 (Word mark) 
 

 
 

ท่ีมา: Krabigo. (2554). ประเภท และลักษณะ Font. สืบคpนจาก 

 http://typographyfordesign.blogspot.com/p/font.html 
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 ตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1 (Wordmark) ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพสามารถแบ]งออกเป\น 

7 หมวด ดังน้ี  

 5.2.1 มีเชิง/มีหัว/แบบด้ังเดิม และตัวอักษรทุกตัวพิมพ1ใหญ] (Serif All caps) พัฒนามาจาก

รูปแบบตัวอักษรท่ีเขียนดpวยมือ มีลักษณะเด]นอยู]ท่ีหาง (serif) และใชpตัวอักษรทุกตัวพิมพ1ใหญ]ท้ังหมด 

สำหรับภาษาไทยเปรียบเหมือนตัวอักษรท่ีมีหัว ใหpความรูpสึกอนุรักษนิยม และดูเป\นทางการ จากภาพ

ท่ี 5.3 พบว]าประกอบไปดpวยตราสัญลักษณ1ของ Casket Outlet, Main St. Casket Store, The 

Casket Store, Haven Casket, Last Expressions, Wards Funeral Services LTD., M.I.Casket 

และ H.Parsons 

 5.2.2 มีเชิง/มีหัว/แบบด้ังเดิม (Serif) พัฒนามาจากรูปแบบตัวอักษรท่ีเขียนดpวยมือ มี

ลักษณะเด]นอยู]ท่ีหาง (Serif) และใชpตัวอักษรปกติคือมีท้ังพิมพ1เล็ก และใหญ] สำหรับภาษาไทยเปรียบ

เหมือนตัวอักษรท่ีมีหัว ใหpความรูpสึก แบบด้ังเดิม และดูเป\นมิตร จากภาพท่ี 5.3 พบว]าประกอบไปดpวย

ตราสัญลักษณ1ของ ประธาน เจ่ียลpงเส็ง, บูรพาหีบศพ, A B C Caskets Factory, Lusain Memorial 

และ The Casket Store 

 5.2.3 ไม]มีเชิง/หัวตัด/ไม]มีหัว และตัวอักษรทุกตัวพิมพ1ใหญ] (Sans-serif All caps) พัฒนา

จากตัวอักษรท่ีมีหาง (Serif) ใหpมีการลดทอนตัดส]วนหาง (Serif) ออก และใชpตัวอักษรทุกตัวพิมพ1ใหญ]

ท้ังหมด สำหรับภาษาไทยเปรียบเหมือนตัวอักษรท่ีไม]มีหัว ใหpความรูpสึกชัดเจน ม่ันคง ทันสมัย และ

เรียบง]าย จากภาพท่ี 5.3 พบว]าประกอบไปดpวยตราสัญลักษณ1ของ Trusted Caskets, ซุ]นฮวด, 

สุพรรณบุรีโลงเย็น, ภัณฑโชคฟ�วเนอรัล และ Western Caskets  

 5.2.4 ไม]มีเชิง/หัวตัด/ไม]มีหัว (Sans-serif) พัฒนาจากตัวอักษรท่ีมีหาง (Serif) ใหpมีการ

ลดทอนตัดส]วนหาง (Serif) ออก และใชpตัวอักษรปกติคือมีท้ังพิมพ1เล็ก และใหญ] สำหรับภาษาไทย

เปรียบเหมือนตัวอักษรท่ีไม]มีหัว ใหpความรูpสึกเป\นมืออาชีพแต]เขpาถึงไดp ทันสมัย และเรียบง]าย จาก

ภาพท่ี 5.3 พบว]าประกอบไปดpวยตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ, โรงงานสุรินทร1ชาติดี, หีบศพ

สุริยา พ.ศ. 2499, สุริยากรุ�ป, สุริยา 9 คอนฟ�น จำกัด, เล]าเต่ียฮวด และ Casket Wraps.com  

 5.2.5 แบบประดิษฐ1/แบบเฉพาะ (Display) เป\นตัวอักษรท่ีออกแบบเป\นพิเศษ มีลักษณะ

แปลกตา เพ่ือใชpในการสรpางหัวขpอโฆษณาหรือประกาศ ไม]เนpนนำไปใชpในการตีพิมพ1บทความ หรือ

ส่ิงพิมพ1ท่ีมีเน้ือหาจำนวนมาก ใหpความรูpสึก ไม]เป\นทางการ เรียกรpองความสนใจ และรูpสึกหลากหลาย 

จากภาพท่ี 5.3 พบว]าประกอบไปดpวยตราสัญลักษณ1ของ อาณาจักรโลงเย็น, The Coffin Shop, We 

Casket และกนกวรรณ หีบศพ  

 5.2.6 ลายมือ/คัดลายมือแบบโบราณ (Script) เป\นตัวอักษรท่ีมีลักษณะเหมือนคัดลายมือ

ดpวยตัวอักษรแบบโบราณท่ีมีหัวแหลม ส]วนมากนิยมออกแบบใหpตัวอักษรมีลักษณะเอียงเล็กนpอย ใหp

ความรูpสึกทางการ พิธีรีตองแบบด้ังเดิม และอนุรักษนิยม จากภาพท่ี 5.3 พบว]าประกอบไปดpวยตรา
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สัญลักษณ1ของ เพชรบุรีหีบศพชัยศิริ, ทิพย1วิมาน, ส่ีเหล่ียมทอง หีบศพ, ชัยศิริ, สุริยาหีบศพ คลอง

หลวง, สุรินทร1 ชาติดี หีบศพ และ ส สุขี หีบศพครบวงจร  

 5.2.7 วาดดpวยมือ/เขียนดpวยมือ (Hand Drawn) เป\นการเลียนแบบตัวอักษรท่ีเขียนดpวยมือ 

ใหpความรูpสึกดูเป\นมิตร อิสระ สนุกสนาน และไรpกฎเกณฑ1 จากภาพท่ี 5.3 พบว]าประกอบไปดpวยตรา

สัญลักษณ1ของ เฮียเลpง หีบศพ, ภัณฑโชค, Casket Store, หน]วยบริการหลังการตาย แปÉปซ่ี หีบศพ

และ Sibuns 

 ในการวิเคราะห1หมวดหมู]ของตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

ส]วนมากในตราสัญลักษณ1ในต]างประเทศจะนิยมใชpตัวอักษรแบบมีเชิง มีหัว แบบด้ังเดิม และเป\น

อักษรพิมพ1ใหญ]ทุกตัว (Serif All caps) เป\นแนวอนุรักษนิยม และดูเป\นทางการ ในตราสัญลักษณ1

ประเทศไทยนิยมใชpตัวอักษรแบบลายมือหรือคัดลายมือแบบโบราณ (Script) ใหpความรูpสึกทางการ มี

พิธีรีตองแบบด้ังเดิม และอนุรักษนิยมมาออกแบบ ส]วนตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ จัดอยู]ใน

หมวดหมู]ของตัวอักษรท่ีไม]มีหัว (Sans-serif) พัฒนาจากตัวอักษรท่ีเคยมีหัว โดยตัดส]วนหัวออกแต]

ยังคงอ]านไดpอยู] ส]วนมากจะนิยมใชpกับพวกช่ือหัวขpอหรือประโยคท่ีตpองการเนpนใหpโดดเด]นมากข้ึน แต]

มักไม]นิยมใชpกับการพิมพ1ท่ีมีตpองอักษรในปริมาณมากหรือการพิมพ1ในเน้ือหาบทความ เน่ืองจากจะทำ

ใหpผูpอ]านอ]านไดpยาก และไม]เป\นมิตรต]อสายตาเม่ือตpองใชpเวลาอ]านนาน ๆ ท้ังน้ีตัวอักษรท่ีไม]มีหัว

สามารถใหpความรูpสึกเป\นมืออาชีพแต]ยังเขpาถึงไดp ทำใหpรูpสึกถึงความทันสมัย และความเรียบง]าย 
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5.3 วิเคราะห1สีท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

 

ภาพท่ี 5.4: แผนภาพวิเคราะห1สีท่ีใชpในตราสัญลักษณ1 (Logo) ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

 

 
  

 ในการวิเคราะห1สีท่ีใชpในตราสัญลักษณ1 (Logo) ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพนิยมมากท่ีสุดคือ

โทนสีดำ สีเหลือง (ทอง) สีแดง สีสpม และน้ำเงิน ตามลำดับ สีดำมีความหมายเชิงบวกถึง อำนาจ สง]า

งาม โดดเด]น ต้ังม่ัน ทรงเกียรติ และเป\นทางการ สีเหลืองมีความหมายเชิงบวกถึง ความสุข สติป_ญญา 

และพลังงาน สีแดงมีความหมายเชิงบวกถึง กลpาหาญ แข็งแรง มุ]งม่ัน ปรารถนา และความรัก สีสpมมี

ความหมายเชิงบวกถึง กระตือรือรpน หลงใหล ความสุข ความคิดสรpางสรรค1 มุ]งม่ัน สำเร็จ การใหp

กำลังใจ มองโลกในแง]ดี สุขภาพท่ีดี และบริบูรณ1 น้ำเงินมีความหมายเชิงบวกถึง ม่ันคง จงรักภักดี 

เช่ียวชาญ ภูมิป_ญญา ม่ันใจ สงบ ปลอดภัย และเป\นมืออาชีพ ส]วนสีท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ของ  

ส. บูรพา หีบศพ คือ สีเหลือง พ้ืนหลังสีดำ ซ่ึงสีเหลืองมีความหมายถึงความสุข สติป_ญญา และ

พลังงาน เป\นสีของแสงแดด กระตุpนความร]าเริง และกระตุpนกิจกรรมทางจิตใจ ส]วนสีดำหมายถึง 

ความมืด ความตาย เป\นสัญลักษณ1ของความเศรpาโศก 
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5.4 วิเคราะห1ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณ1รpานคpาหีบศพจำนวน 10 รpาน 

  ผูpวิจัยนำตราสัญลักษณ1ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพจากรpานคpาในประเทศรวมกับตราสัญลักษณ1

ของ ส. บูรพา หีบศพ จำนวน 10 รpาน โดยผูpวิจัยทำการเลือกตราสัญลักษณ1ท่ีมีหมวดหมู]ภาพประกอบ 

และหมวดหมู]ของตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ท่ีแตกต]างกัน เพ่ือนำมาใชpประกอบในแบบสอบถาม

สำหรับบุคคลท่ัวไป และนำไปใชpในการวิเคราะห1รpานคpาหีบศพท่ีเป\นท่ีรูpจัก และช่ืนชอบในขpอถัดไป 

ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5.1: วิเคราะห1ลักษณะ และความหมายของตราสัญลักษณ1จำนวน 10 รpานคpา  

เพ่ือนำไปใชpประกอบในแบบสอบถามสำหรับบุคคลท่ัวไป 

ตราสัญลักษณ1 (Logo) 
ภาพประกอบของ

ตราสัญลักษณ1 
(Logo Symbol) 

ตัวอักษรของ 
ตราสัญลักษณ1 

(Wordmark/ Logotype) 

ความหมาย 
ของตัวอักษร 

 

สัญลักษณ1 และ

กราฟ�ก 

(Pictorial Mark) 

ไม]มีหัว 

ตัวหนา 

มืออาชีพ แต]เขpาถึงไดp 

ทันสมัย เรียบง]าย 

 

สัญลักษณ1 และ

กราฟ�ก 

(Pictorial Mark) 

มีหัว 

ตัวธรรมดา 
แบบด้ังเดิม ดูเป\นมิตร 

 

พรรณนา 

(Descriptive) 

ลายมือแบบโบราณ 

ตัวหนาผสมบาง 

รูpสึกทางการ มีพิธีรีตอง 

แบบด้ังเดิม อนุรักษณนิยม 

 

สัญลักษณ1 และ

กราฟ�ก 

(Pictorial Mark) 

ไม]มีหัว 

ตัวหนาพิเศษ 

มืออาชีพ แต]เขpาถึงไดp 

ทันสมัย เรียบง]าย 

 

พรรณนา 

(Descriptive) 

ไม]มีหัว ไม]มีเชิง 

พิมพ1ใหญ]ผสมเล็ก 

ตัวบางผสมหนา 

มืออาชีพ แต]เขpาถึงไดp 

ทันสมัย เรียบง]าย 

 

พรรณนา 

(Descriptive) 

มีหัว 

ตัวหนา 

แบบด้ังเดิม 

ดูเป\นมิตร 

 (ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 5.1 (ต]อ): วิเคราะห1ลักษณะ และความหมายของตราสัญลักษณ1จำนวน 10 รpานคpา 

เพ่ือนำไปใชpประกอบในแบบสอบถามสำหรับบุคคลท่ัวไป 

 

ตราสัญลักษณ1 (Logo) 
ภาพประกอบของ

ตราสัญลักษณ1 
(Logo Symbol) 

ตัวอักษรของ 
ตราสัญลักษณ1 

(Wordmark/ Logotype) 

ความหมาย 
ของตัวอักษร 

 

พรรณนา 

(Descriptive) 

เขียนดpวยมือ 

ตัวบาง และเอียง 

ดูเป\นมิตร อิสระ 

สนุกสนาน ไรpกฎเกณฑ1 

 

ภาพประกอบ 

(Illustrative) 

แบบประดิษฐ1 

ตัวหนาพิเศษ 

ไม]เป\นทางการ เรียกรpอง 

ความสนใจ รูpสึกหลากหลาย 

 

ตัวอักษร 

(Wordmark) 

ไม]มีหัว ไม]มีเชิง 

ตัวหนา 

พิมพ1ใหญ] 

ชัดเจน ม่ันคง ทันสมัย 

เรียบง]าย 

 

สัญลักษณ1 และ

กราฟ�ก 

(Pictorial Mark) 

เขียนดpวยมือ 

มีหัว 

ดูเป\นมิตร อิสระ 

สนุกสนาน ไรpกฎเกณฑ1 
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5.5 วิเคราะห1การเปรียบเทียบกับองค1กรอ่ืน 

 ผูpวิจัยไดpนำตราสัญลักษณ1ของธุรกิจหีบศพรวมกับตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

ท้ังหมด จำนวน 10 รpานคpา เพ่ือนำมาเปรียบเทียบโดยใหpบุคคลท่ัวไปจำนวน 120 คน แสดงความ

คิดเห็น โดยใชpแบบสอบถามจากกลุ]มตัวอย]างส]วนมากเป\นเพศหญิงรpอยละ 51.5 ผูpตอบแบบสอบถาม

มีอายุระหว]าง 18 - 65 ปd นับถือศาสนาพุทธรpอยละ 80 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรpอยละ 65.8 

ส]วนอาชีพใน 3 อันดับแรกคือพนักงานบริษัทเอกชนรpอยละ 24.2 รองลงมาธุรกิจส]วนตัวหรือเจpาของ

ธุรกิจรpอยละ 23.3 และเป\นนักเรียนหรือนักศึกษารpอยละ 21.7 ส]วนใหญ]มีรายไดpเฉล่ียต]อเดือน 

20,001 - 40,000 บาท เพ่ือใหpทราบถึงความเป\นท่ีรูpจัก และช่ืนชอบของตราสัญลักษณ1 ส. บูรพา 

หีบศพ ในป_จจุบันว]ามีความนิยมมากเพียงใด ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5.2: รpานคpาหีบศพท่ีเป\นท่ีรูpจักจากจำนวน 10 รpานคpา 

 

รpานคpาหีบศพท่ีเป\นท่ีรูpจัก จำนวน (คน) คิดเป\นรpอยละ 

 ส. บูรพา หีบศพ 

 บูรพาหีบศพ 

 สุริยาหีบศพ 

 สุริยา พ.ศ. 2499 

 เล]าเต่ียฮวด 

 ประธาน เจ่ียลpงเส็ง 

 เฮียเลpง หีบศพ 

 อาณาจักรโลงเย็น 

 ซุ]นฮวด 

 ภัณฑโชค 

 ไม]เคยรูpจักเลย 

 อ่ืน ๆ 

28 

25 

35 

31 

1 

1 

2 

1 

7 

4 

43 

1 

23.3 

20.8 

29.2 

25.8 

0.8 

0.8 

1.7 

0.8 

5.8 

3.3 

32.5 

0.8 

   

 จากการสำรวจพบว]าตราสัญลักษณ1ของธุรกิจหีบศพท่ีบุคคลท่ัวไปรูpจักมากท่ีสุดคือ  

สุริยาหีบศพ รpอยละ 29.2 รูpจักนpอยท่ีสุดคือ เล]าเต่ียฮวด ประธาน เจ่ียลpงเส็ง และอาณาจักรโลงเย็น 

รpอยละ 0.8 เท]ากัน ส]วน ส. บูรพา หีบศพ อยู]ในลำดับท่ี 3 คิดเป\นรpอยละ 23.3 จากจำนวนผูpตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 
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ตารางท่ี 5.3: ตราสัญลักษณ1รpานคpาหีบศพท่ีเป\นท่ีช่ืนชอบจำนวน 10 รpานคpา 

 

ตราสัญลักษณ1รpานคpาหีบศพท่ีเป\นท่ีช่ืนชอบ จำนวน (คน) คิดเป\นรpอยละ 

 ส. บูรพา หีบศพ 

 บูรพาหีบศพ 

 สุริยาหีบศพ 

 สุริยา พ.ศ. 2499 

 เล]าเต่ียฮวด 

 ประธาน เจ่ียลpงเส็ง 

 เฮียเลpง หีบศพ 

 อาณาจักรโลงเย็น 

 ซุ]นฮวด 

 ภัณฑโชค 

19 

4 

6 

8 

1 

5 

26 

8 

7 

36 

15.8 

3.3 

5 

6.7 

0.8 

4.2 

21.7 

6.7 

5.8 

30 

 

 จากการสำรวจพบว]าตราสัญลักษณ1ของธุรกิจหีบศพท่ีบุคคลท่ัวไปช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ  

ภัณฑโชค รpอยละ 30 และช่ือชอบนpอยท่ีสุดคือ เล]าเต่ียฮวด รpอยละ 0.8 ส]วน ส. บูรพา หีบศพ อยู]ใน

ลำดับท่ี 3 คิดเป\นรpอยละ 15.8 จากจำนวนผูpตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

ภาพท่ี 5.5: ลำดับตราสัญลักษณ1ของธุรกิจหีบศพท่ีบุคคลท่ัวไปช่ืนชอบ 
 

 
 

 วิเคราะห1ลักษณะ และความหมายของตราสัญลักษณ1ท่ีกลุ]มตัวอย]างช่ืนชอบมากท่ีสุดพบว]า 

ตราสัญลักษณ1 (Logo) ของภัณฑโชคใชpภาพประกอบของตราสัญลักษณ1 (Logo Symbol) แบบ
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สัญลักษณ1 และกราฟ�ก (Pictorial Mark) ประกอบกับตัวอักษร (Wordmark/ Logotype) แบบ

ประดิษฐ1คลpายลายมือ เป\นตัวหนังสือท่ีมีเชิงหรือมีหัว ลักษณะเป\นตัวบางพิมพ1ใหญ] ใหpความรูpสึก

พิธีรีตองแบบด้ังเดิม อนุรักษนิยมแต]ก็ดูเป\นมิตร 

 

ภาพท่ี 5.6: ตราสัญลักษณ1 (Logo) ของธุรกิจหีบศพท่ีเพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือกช่ืนชอบ 

 

 
 

 วิเคราะห1ลักษณะ และความหมายของตราสัญลักษณ1ท่ีกลุ]มตัวอย]างช่ืนชอบมากท่ีสุดโดยแยก

ตามเพศพบว]าตราสัญลักษณ1ท่ีเพศชายช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ เฮียเลpง หีบศพ รpอยละ 28 ส]วนตรา

สัญลักษณ1ท่ีเพศหญิงช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ ภัณฑโชค รpอยละ 32 และตราสัญลักษณ1ท่ีเพศทางเลือกช่ืน

ชอบ คือ ภัณฑโชค และเฮียเลpง หีบศพ คือรpอยละ 50 เท]ากัน โดยตราสัญลักษณ1เฮียเลpง หีบศพ ใชp

ภาพประกอบของตราสัญลักษณ1แบบพรรณนา (Descriptive) ประกอบกับตัวอักษรแบบเขียนดpวยมือ 

ตัวบาง และเอียง ใหpความรูpสึกเป\นมิตร อิสระ และสนุกสนาน ส]วน ภัณฑโชค ใชpภาพประกอบของ

ตราสัญลักษณ1แบบสัญลักษณ1 และกราฟ�กประกอบกับตัวอักษรแบบประดิษฐ1คลpายลายมือ และมีหัว 

ตัวบาง และพิมพ1ใหญ] ใหpความรูpสึกเป\นพิธีรีตองแบบด้ังเดิม และอนุรักษนิยมแต]ก็ดูเป\นมิตร 

 จากผลสำรวจสามารถสรุปไดpว]าตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ มีความนิยมเป\นลำดับท่ี 

3 เม่ือมองภาพรวมจากองค1ประกอบของอัตลักษณ1ท่ีสามารถมองเห็นไดp เช]น รูปทรง สี ตัวอักษร และ

สัญลักษณ1 จะสังเกตไดpว]าตราสัญลักษณ1 3 ลำดับแรกท่ีบุคคลท่ัวไปช่ืนชอบนิยมใชpสีโทนสีเหลืองหรือ

ทองเป\นหลัก เป\นสีท่ีนิยมใชpกับส่ิงท่ีมีความเก่ียวขpองกับศาสนาพุทธ แสดงถึงโชคลาภ ความม่ังค่ัง 

ความม่ังมี และเป\นสัญลักษณ1ของความศักด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ีจากการท่ีตราสัญลักษณ1ของ ภัณฑโชค  

มีบุคคลท่ัวไปช่ืนชอบมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเป\นเพราะการใชpภาพประกอบของตราสัญลักษณ1 (Logo 

Symbol) ท่ีเป\นรูปดอกบัวท่ีส่ือถึงความบริสุทธ์ิ ความศรัทธา การตรัสรูpบรรลุธรรม และถือว]าเป\น

ดอกไมpศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของศาสนาพุทธ เพราะเหตุน้ีจึงสามารถเป\นท่ีนิยมช่ืนชอบของบุคคล

ท่ัวไป ส]วนตราสัญลักษณ1ของเล]าเต่ียฮวด บุคคลท่ัวไปช่ืนชอบนpอยท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเป\นเพราะว]าใชpเพียง

ตัวหนังสือจำนวนมาก ไม]มีภาพประกอบ กับใชpเพียง สีขาว และสีดำ จึงทำใหpไม]เป\นท่ีดึงดูดสายตา 

และทำใหpไดpรับความนิยมนpอยท่ีสุด 
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5.6 วิเคราะห1ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ภาพท่ี 5.7: วิเคราะห1ตราสัญลักษณ1 ส. บูรพา หีบศพ 

 

 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณG ส. บูรพา หีบศพ จากเฟซบุNก. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก 

https://www.facebook.com/sburapa1991/ 

 

ในการวิเคราะห1ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ ในป_จจุบันพบว]านำภาพประกอบแบบ

สัญลักษณ1 และกราฟ�ก (Pictorial Mark) มาใชpในการออกแบบตราสัญลักษณ1 (Logo) โดยลดทอน

ภาพบางส]วนออก ส]วนในดpานของตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1 (Logo) ของ ส. บูรพา หีบศพ ใชp

ตัวอักษรแบบไม]มีหัว (San-serif) มีความหมายว]า ชัดเจน ม่ันคง เป\นมืออาชีพ และการเขpาถึงไดpง]าย 

 ในเร่ืองของรูปทรงตามทฤษฎีจิตวิทยาการออกแบบท่ีดีโดยใชpหลักการของ Gestalt เป\นการ

ใชpกฎแห]งความสมมาตร (Law of Symmetry) ซ่ึงเป\นมุมมองของสายตา โดยการมองวัตถุเป\น

รูปทรงสมมาตรท่ีอยู]ใกลpจุดศูนย1กลาง และขยายออกไปท้ังสองขpางเท]า ๆ กัน ดpวยสาเหตุน้ีการ

ออกแบบตราสัญลักษณ1ท่ีมีความสมมาตรจึงทำใหpสายตาสามารถมองไดpง]าย และช]วยสรpาง

องค1ประกอบท่ีสมดุล นอกจากน้ันรูปทรงส่ีเหล่ียมในความเช่ือของศาสนาพุทธยังหมายถึงส่ิงท่ีพิสูจน1

ไดpโดยง]าย ดpวยประสาทสัมผัสแบบธรรมดาตามสภาพจริงท่ีเป\นอยู] แต]ความจริงท่ีรับรูpน้ันสามารถ

เปล่ียนแปลงไปไดpตามกาลเวลา แต]ถpาเป\นความเช่ือในศาสนาคริสต1จะเป\นสัญลักษณ1ของโลก และ

การมีชีวิตอยู]ในโลก 

ในดpานของสีท่ีใชpในตราสัญลักษณ1 (Logo) ของ ส. บูรพา หีบศพ คือ สีเหลือง พ้ืนหลังสีดำ 

ซ่ึงสีเหลืองมีความหมายถึงความสุข สติป_ญญา และพลังงาน เป\นสีของแสงแดด กระตุpนความร]าเริง 

และกระตุpนกิจกรรมทางจิตใจ นอกจากน้ันสีเหลืองทองเป\นสัญลักษณ1ของดวงอาทิตย1 หมายถึง
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อานุภาพ และความเมตตาของพระพุทธเจpาในคติความเช่ือทางศาสนาพุทธ ส]วนสีดำหมายถึง ความ

มืด ความตาย เป\นสัญลักษณ1ของความเศรpาโศก ไวpทุกข1 และยังเป\นสีอมตะคลาสสิคในงานออกแบบ 

เพราะเม่ือใชpเป\นพ้ืนหลังจะทำใหpการอ]านง]ายข้ึน ขณะเดียวกันสีอ่ืน ๆ ก็จะโดดเด]นข้ึนเม่ืออยู]กับสีดำ

เหมือนกับท่ี ส. บูรพา หีบศพ นำมาใชpในตราสัญลักษณ1 

 

5.7 วิเคราะห1มุมมองของบุคคลท่ัวไปต]อตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 ผูpวิจัยไดpสำรวจความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไปจำนวน 120 คน เก่ียวกับตราสัญลักษณ1 

ของ ส. บูรพา หีบศพ ในป_จจุบัน พบว]าเห็นดpวยอยู]ในระดับเห็นดpวยปานกลาง โดยพิจารณาไดp ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5.4: มุมมองของบุคคลท่ัวไปต]อตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ขpอ ความคิดเห็น 
คะแนน 

เฉล่ีย 
ระดับ 

1 ท]านมีความพึงพอใจตราสัญลักษณ1ในป_จจุบัน 2.61 เห็นดpวย 

ปานกลาง 

2 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1มีความกะทัดรัด และ

จดจำง]าย 

2.92 เห็นดpวย 

ปานกลาง 

3 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1มีความโดดเด]นเป\น

เอกลักษณ1 

2.83 เห็นดpวย 

ปานกลาง 

4 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1สามารถบ]งบอกถึงธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ1 และบริการ 

3.03 เห็นดpวยมาก 

5 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1สามารถนำไปจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคpาไดp 

3.11 เห็นดpวยมาก 

6 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1ใชpสีมีความเหมาะสม 3.17 เห็นดpวยมาก 

7 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1ใชpตัวอักษรมีความ

เหมาะสม 

3.01 เห็นดpวยมาก 

8 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1ใชpสัญลักษณ1 และกราฟ�ก

มีความเหมาะสม 

3.09 เห็นดpวยมาก 

 2.98 เห็นดpวยปาน

กลาง 
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 ความเห็นท่ีทำใหpกลุ]มตัวอย]างเห็นดpวยอยู]ในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือตราสัญลักษณ1ใชp

สีมีความเหมาะสม รองลงมาคือสามารถนำไปจดทะเบียนการคpาไดp และใชpสัญลักษณ1 และกราฟ�กมี

ความเหมาะสม ส]วนส่ิงท่ีทำใหpกลุ]มตัวอย]างเห็นดpวยอยู]ในระดับนpอยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในตรา

สัญลักษณ1ในป_จจุบัน จากผลสำรวจสามารถสรุปไดpว]าความคิดเห็นเก่ียวกับตราสัญลักษณ1ของ  

ส. บูรพา หีบศพ 3 ลำดับแรกท่ีบุคคลท่ัวไปเห็นดpวยสะทpอนใหpเห็นถึงมุมมองของบุคคลท่ัวไปเก่ียวกับ

ส่ิงท่ีเก่ียวขpองกับพิธีกรรมศพ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และศาสนาพุทธ ว]าจะตpองเป\นสีดำ สีขาว และสีเหลืองทอง 

ซ่ึงเป\นสีมีความเหมาะสมกับธุรกิจประเภทน้ี ส]วนในเร่ืองของการนำไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคpา 

ท้ังน้ีอาจเป\นเพราะตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ มีลักษณะเฉพาะไม]เหมือนหรือคลpายกับ

เคร่ืองหมายการคpาท่ีจดทะเบียนไวpแลpว ส]วนในเร่ืองของสัญลักษณ1 และกราฟ�กท่ีใชpมีความเหมาะสม 

ท้ังน้ีอาจเป\นเพราะสามารถเป\นตัวแทนส่ือถึงผลิตภัณฑ1ขององค1กรไดp จึงทำใหpกลุ]มตัวอย]างเห็นดpวย

อยู]ในระดับมาก 

 

5.8 วิเคราะห1บุคลิกภาพการส่ือสารองค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ 

 5.8.1 จากการสัมภาษณ1คุณอาภา ภิญโญ เจpาของธุรกิจ ส. บูรพา หีบศพ ในการคpนหาคำ

สำคัญบุคลิกภาพการส่ือสารจากบัตรคำสำคัญจากบุคลิกภาพการส่ือสารจากทฤษฎีของ Shigenobu 

Kobayashi จำนวน 180 คำ โดยผูpวิจัยใหpคุณอาภาทำการเลือกคำสำคัญท่ีคิดว]าคือตัวตนของ  

ส. บูรพา หีบศพ มา 5 คำ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ประกอบไปดpวย (1) Friendly (2) 

Authoritative (3) Rational (4) Clear (5) Domestic สามารถนำมาวิเคราะห1ไดp ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 5.8: ทำการเลือกคำสำคัญโดย คุณอาภา ภิญโญ 
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ภาพท่ี 5.9: วิเคราะห1จากการสัมภาษณ1เจpาของธุรกิจ ในการคpนหาคำสำคัญจาก Image Scale 

 

 
 

ภาพท่ี 5.10: วิเคราะห1จากการสัมภาษณ1เจpาของธุรกิจ ในการคpนหา  

  Color Combination Image Scale 
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ภาพท่ี 5.11: สรุปผลการวิเคราะห1ท่ีทำใหpไดpชุดสีจากการสัมภาษณ1เจpาของธุรกิจ 

 

 
 

 สรุปผลการวิเคราะห1จากการใชpบัตรคำสำคัญ (Keyword) จากทฤษฎีของ Shigenobu 

Kobayashi โดยผูpวิจัยไดpทดลองจัดชุดสีจากท่ีคุณอาภา ภิญโญ ไดpคัดเลือกคำสำคัญ (Keyword) 

บุคลิกภาพการส่ือสารออกมาไดpชุดสี ดังน้ี 

  (1) Friendly ดูเป\นมิตร จากภาพท่ี 5.9 5.10 และ 5.11 อยู]ในหมวด Natural อยู]

ในโทนสีอ]อน และโทนสีรpอน มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีเป\นธรรมชาติ อบอุ]นเรียบง]าย ตลาดเป̈าหมายคือ

คนท่ีเป\นกันเอง มีจิตใจ และชอบผ]อนคลายร]างกาย รูปแบบ และวัสดุท่ีใชpเป\นสีท่ีเรียบง]าย รูปแบบ

ใบไมp ตpนไมp ลวดลายผpาลินิน ฝ̈าย ธรรมชาติ ไมp ไมpไผ] และหวาย 

  (2) Authoritative เช่ียวชาญน]าเช่ือถือ จากภาพท่ี 5.9 5.10 และ 5.11 อยู]ใน

หมวด Formal อยู]ในโทนสีเขpม และโทนสีเย็น มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีเฉียบคม เป\นตัวของตัวเอง  

ม่ันคง ตลาดเป̈าหมายคือมีคนท่ีมีรสนิยมชัดเจน ชอบความแข็งแกร]ง และบรรยากาศประณีต รูปแบบ 

และวัสดุท่ีใชpเป\นสีธรรมดาเป\นพ้ืนฐาน เหล็ก แกpว หิน โทนเงียบขรึม หนังท่ีมีคุณภาพสูง 

  (3) Rational ดูสมเหตุสมผล จากภาพท่ี 5.9 5.10 และ 5.11 อยู]ในหมวด Modern 

อยู]ในโทนสีเขpม และโทนสีเย็น มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีดูเท] เฉียบคม และเติมพลัง ตลาดเป̈าหมายคือผูp

อยู]อาศัยในเมืองเล็ก มีรสนิยมเท] และชัดเจน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับงานออกแบบ รูปแบบ และวัสดุท่ี

ใชpคือสีธรรมดาเป\นพ้ืนฐาน ลายเสpนหรือตัวหนา เหล็ก แกpว และหิน 

  (4) Clear ชัดเจน โปร]งใส] ไม]มีขpอสงสัย จากภาพท่ี 5.9 5.10 และ 5.11 อยู]ใน

หมวด Clear อยู]ในโทนสีอ]อน และโทนสีเย็น มีรสนิยม และวิถีชีวิตเรียบง]าย ดูสะอาด บริสุทธ์ิ ตลาด
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เป̈าหมายคือ คนท่ีชอบความชัดเจน โปร]งใส รูปแบบ และวัสดุท่ีใชpเป\นสีท่ีดูสะอาด และชัดเจน ไม]มี

ตำหนิ รูปแบบเรียบง]าย กระจก 

  (5) Domestic ดูเป\นของพ้ืนถ่ิน พ้ืนบpาน ครอบครัว จากภาพท่ี 5.9 5.10 และ 5.11 

อยู]ในหมวด Natural อยู]ในโทนสีอ]อน และโทนสีรpอน มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีเป\นธรรมชาติ อบอุ]น

เรียบง]าย ตลาดเป̈าหมายคือ คนท่ีเป\นกันเอง มีจิตใจ และชอบผ]อนคลายร]างกาย รูปแบบ และวัสดุท่ี

ใชpเป\นสีท่ีเรียบง]าย รูปแบบใบไมp ตpนไมp ลวดลายผpาลินิน ฝ̈าย ธรรมชาติ ไมp ไมpไผ] และหวาย 

 

 5.8.2 จากการสอบถามบุคคลท่ัวไปท้ังหมด 120 คน ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ ใน

ป_จจุบันใหpความรูpสึกอย]างไร โดยใชpคำสำคัญจากบุคลิกภาพการส่ือสารจากทฤษฎีของ Shigenobu 

Kobayashi พบว]ารpอยละ 42.5 ตอบว]า (1) Calm รpอยละ 24.2 ตอบว]า (2) Plain และ (2) 

Authoritative รpอยละ 17.5 ตอบว]า (3) Peaceful (3) Rational และ (3) Traditional สามารถ

นำมาวิเคราะห1ไดp ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 5.12: วิเคราะห1จากการสอบถามบุคคลท่ัวไป ในการคpนหาคำสำคัญจาก Image Scale 
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ภาพท่ี 5.13: วิเคราะห1จากการสอบถามบุคคลท่ัวไป ในการคpนหา  

Color Combination Image Scale 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5.14: สรุปผลการวิเคราะห1ท่ีทำใหpไดpชุดสีจากการสอบถามบุคคลท่ัวไป 
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 สรุปผลการวิเคราะห1จากการใชpสำคัญจากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi โดยผูpวิจัย

จากการสอบถามบุคคลท่ัวไปไดpคำสำคัญ (Keyword) บุคลิกภาพการส่ือสารออกมาเป\นชุดสี ดังน้ี 

  (1) Calm สงบ น่ิง จากภาพท่ี 5.12 5.13 และ 5.14 อยู]ในหมวด Elegant อยู]ใน

โทนสีอ]อน และโทนสีกลางระหว]างรpอนกับเย็นใหpความรูpสึกถึงรสชาติท่ีละเอียดอ]อน สไตล1ท่ีไม]ไยดี 

ความงามท่ีมีความสมดุล และมีเสน]ห1 มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีบอบบาง ไม]สนใจใคร สมดุล และมี

เสน]ห1 ตลาดเป̈าหมายส]วนใหญ]เป\นผูpหญิง อ]อนโยน และละเอียดอ]อน รูปแบบ และวัสดุท่ีใชpเป\นส่ิงท่ีดู

ไหล เสpนโคpงลายดอกไมpหรือนามธรรม รูปแบบแวววาว ผpาไหม และผpาซาติน 

  (2) Plain เรียบ ๆ จากภาพท่ี 5.12 5.13 และ 5.14 อยู]ในหมวด Natural อยู]ใน

โทนสีอ]อน และโทนสีเย็น มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีเป\นธรรมชาติ อบอุ]น เรียบง]าย ตลาดเป̈าหมายคือ 

คนท่ีเป\นกันเอง มีจิตใจ และชอบผ]อนคลายร]างกาย รูปแบบ และวัสดุท่ีใชpเป\นสีท่ีเรียบง]าย รูปแบบ

ใบไมp ตpนไมp ลวดลายผpาลินิน ฝ̈าย ธรรมชาติ ไมp ไมpไผ] และหวาย 

Authoritative เช่ียวชาญน]าเช่ือถือ จากภาพท่ี 5.12 5.13 และ 5.14 อยู]ใน

หมวด Formal อยู]ในโทนสีเขpม และโทนสีเย็น มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีเฉียบคม เป\นตัวของตัวเอง 

ม่ันคง ตลาดเป̈าหมายคือมีคนท่ีมีรสนิยมชัดเจน ชอบความแข็งแกร]ง และบรรยากาศประณีต รูปแบบ 

และวัสดุท่ีใชpเป\นสีธรรมดาเป\นพ้ืนฐาน เหล็ก แกpว หิน โทนเงียบขรึม หนังท่ีมีคุณภาพสูง 

  (3) Peaceful สงบสุข มีสันติ จากภาพท่ี 5.12 5.13 และ 5.14 อยู]ในหมวด 

Natural อยู]ในโทนสีอ]อน และโทนสีเย็น ใหpความรูpสึกธรรมชาติ อบอุ]น รูปลักษณ1ท่ีเรียบง]าย และ

ภาพอบอุ]นใจ มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีเป\นธรรมชาติ อบอุ]นเรียบง]าย ตลาดเป̈าหมายคือ คนท่ีเป\น

กันเอง มีจิตใจ และชอบผ]อนคลายร]างกาย รูปแบบ และวัสดุท่ีใชpเป\นสีท่ีเรียบง]าย รูปแบบใบไมp ตpนไมp 

ลวดลายผpาลินิน ฝ̈าย ธรรมชาติ ไมp ไมpไผ] และหวาย 

Rational ดูสมเหตุสมผล จากภาพท่ี 5.12 5.13 และ 5.14 อยู]ในหมวด 

Modern อยู]ในโทนสีเขpม และโทนสีเย็น มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีดูเท] เฉียบคม และเติมพลัง ตลาด

เป̈าหมายคือผูpอยู]อาศัยในเมืองเล็ก มีรสนิยมเท] และชัดเจน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับงานออกแบบ 

รูปแบบ และวัสดุท่ีใชpคือสีธรรมดาเป\นพ้ืนฐาน ลายเสpนหรือตัวหนา เหล็ก แกpว และหิน 

Traditional ประเพณีนิยม จากภาพท่ี 5.12 5.13 และ 5.14 อยู]ในหมวด 

Classic อยู]ในโทนสีเขpม และโทนสีรpอน มีรสนิยม และวิถีชีวิตท่ีประณีต มีการตกแต]งอย]างหรูหรา 

และเป\นทางการ รูpสึกถึงประเพณี และมีคุณภาพ ตลาดเป̈าหมายคือคนท่ีมีอายุมาก ตpองการประเพณี 

และความถูกตpอง ค]อนขpางอนุรักษณนิยม รูปแบบ และวัสดุท่ีใชpเป\นแบบด้ังเดิม ประดับตกแต]ง

ลวดลายโคpงเหมือนขนนก วัสดุมันวาว ทอง ผpาไหม กำมะหย่ี และหนังลักษณะลึกหนัก 
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 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห1ในการคpนหา Keyword Image Scale และ Color Image 

Scaleของบุคลิกภาพการส่ือสารจากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi จากการสัมภาษณ1 และการ

สอบถามโดยผูpวิจัย 

 

ภาพท่ี 5.15: เปรียบเทียบผลการวิเคราะห1ในการคpนหา Keyword Image Scale  

และ Color Image Scale 

 

 
 

 สรุปมุมมองจากเจpาของธุรกิจจากการสัมภาษณ1 และบุคคลท่ัวไปจากการสอบถาม ผูpวิจัย

พบว]ากลุ]มคำสำคัญท่ีอยู]ในหมวดเดียวกันคือ Natural Modern และ Formal ส]วนกลุ]มคำสำคัญท่ีอยู]

ต]างหมวดกันคือ Clear Elegant และ Classic ซ่ึงคำสำคัญจากบุคลิกภาพการส่ือสารจากบัตรคำ

สำคัญท่ีมีมุมมองความคิดเห็นท่ีตรงกันคือ Authoritative เช่ียวชาญน]าเช่ือถือ อยู]ในหมวด Formal 

อยู]ในโทนสีเขpม และโทนสีเย็น กับ Rational ดูสมเหตุสมผล อยู]ในหมวด Modern อยู]ในโทนสีเขpม 

และโทนสีเย็น ส]วนมุมมองในภาพรวมคำสำคัญส]วนใหญ]จัดอยู]ในหมวด Natural โทนสีอ]อน ใหp

ความรูpสึกธรรมชาติ อบอุ]น รูปลักษณ1ท่ีเรียบง]าย และภาพอบอุ]นใจ กลุ]มเป̈าหมายคือ คนท่ีชอบอะไร

ท่ีเรียบง]ายเป\นกันเอง ชอบผ]อนคลาย และมุ]งหวังความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน 

 

5.9 สรุปสัญลักษณ1และการส่ือสารขององค1กร 

 จากการวิเคราะห1ขpอมูลเก่ียวกับสัญลักษณ1 และการส่ือสารขององค1กร เพ่ือใหpทราบถึง

ภาพรวมของตราสัญลักษณ1ของธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพในป_จจุบัน ท้ังในดpานการออกแบบ การใชp

สัญลักษณ1 การใชpตัวอักษร การใชpสี และความหมาย ผูpวิจัยสามารถสรุปไดpว]าตราสัญลักษณ1ของธุรกิจ

เก่ียวกับหีบศพ ส]วนใหญ]จะนิยมนำการออกแบบโดยใชpภาพประกอบ ใชpตัวอักษร และแบบสัญลักษณ1

กราฟ�กมาใชpในการออกแบบตราสัญลักษณ1 ในตราสัญลักษณ1ในต]างประเทศจะนิยมใชpตัวอักษรแบบมี

เชิง มีหัว มีลักษณะแบบด้ังเดิม เป\นอักษรพิมพ1ใหญ]ทุกตัว ซ่ึงเป\นแนวอนุรักษนิยม และดูเป\นทางการ

ส]วนตราสัญลักษณ1ในประเทศไทยนิยมใชpตัวอักษรแบบลายมือแบบโบราณ จึงใหpความรูpสึกเป\น

ทางการ มีพิธีรีตองแบบด้ังเดิม และอนุรักษนิยม สีท่ีนิยมมากท่ีสุดคือโทนสีดำ สีเหลืองทอง สีแดง สี
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สpม และน้ำเงิน ตามลำดับ และจากสำรวจพบว]าตราสัญลักษณ1ของธุรกิจหีบศพในประเทศไทยท่ี

บุคคลท่ัวไปรูpจักมากท่ีสุดคือ สุริยาหีบศพ ส]วนตราสัญลักษณ1ของธุรกิจหีบศพท่ีบุคคลท่ัวไปช่ืนชอบ

มากท่ีสุดคือ ภัณฑโชค ซ่ึงในภาพรวมจะสังเกตไดpว]าตราสัญลักษณ1 3 ลำดับแรกท่ีบุคคลท่ัวไปช่ืนชอบ

นิยมใชpสีโทนสีเหลืองหรือทองเป\นหลัก เน่ืองจากเป\นสีท่ีมีความเก่ียวขpองกับศาสนา และเป\น

สัญลักษณ1ของความศักด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ีตราสัญลักษณ1ของภัณฑโชค และเฮียเลpง ซ่ึงเป\นท่ีช่ืนชอบใน

ลำดับท่ี 1 และ 2 ท้ังน้ีอาจเป\นเพราะการใชpภาพประกอบของตราสัญลักษณ1เป\นรูปดอกบัวท่ีส่ือถึง

ความบริสุทธ์ิ ความศรัทธา การตรัสรูpบรรลุธรรม และถือว]าเป\นดอกไมpศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของ

ศาสนาพุทธ 
 ส]วนตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ จัดอยู]ในหมวดหมู]สัญลักษณ1และกราฟ�ก เน่ืองจาก 

ส. บูรพา หีบศพ ใชpเป\นภาพท่ีลดทอนของหีบศพ ซ่ึงเป\นออกแบบโดยการเอาภาพท่ีคุpนตาหรือภาพท่ี

คนท่ัวไปรูpจักนำมาออกแบบใหpเป\นรูปสัญลักษณ1ท่ีจดจำไดpง]ายข้ึน เม่ือเห็นจะสามารถนึกออกไดpทันที

ว]ารูปสัญลักษณ1น้ันมีท่ีมาจากอะไร นอกจากน้ีในดpานรูปทรงท่ีใชpซ่ึงมีรูปร]างคลpายส่ีเหล่ียม ในความ

เช่ือของศาสนาพุทธยังหมายถึงส่ิงท่ีพิสูจน1ไดp และสามารถเปล่ียนแปลงไปไดpตามกาลเวลา แต]ถpาเป\น

ความเช่ือในศาสนาคริสต1จะเป\นสัญลักษณ1ของโลกและการมีชีวิตอยู]ในโลก ในดpานของตัวอักษรใชp

แบบไม]มีหัว ซ่ึงส]วนมากจะนิยมใชpกับพวกช่ือหัวขpอหรือประโยคท่ีตpองการเนpนใหpโดดเด]นมากข้ึน ท้ังน้ี

ตัวอักษรท่ีไม]มีหัวสามารถใหpความรูpสึกเป\นมืออาชีพแต]ยังเขpาถึงไดp ทำใหpรูpสึกถึงความทันสมัย และ

ความเรียบง]าย ส]วนในดpานสีท่ีใชpคือ สีเหลือง พ้ืนหลังสีดำ ซ่ึงมีความเช่ือในทางศาสนาพุทธว]าสีเหลือง

ทองเป\นสัญลักษณ1ของดวงอาทิตย1 และความเมตตาของพระพุทธเจpา ส]วนสีดำเป\นสัญลักษณ1ของ

ความเศรpาโศกและการไวpทุกข1 จากผลสำรวจตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ มีความนิยมเป\น

ลำดับท่ี 3 เม่ือมองภาพรวมจากองค1ประกอบของอัตลักษณ1ท่ีสามารถมองเห็นไดp เช]น รูปทรง สี 

ตัวอักษร และสัญลักษณ1 ท้ังน้ีเพ่ือทำใหpทราบการส่ือสารขององค1กร ผูpวิจัยสามารถสรุปไดpว]า

บุคลิกภาพการส่ือสารของ ของ ส. บูรพา หีบศพ คือมีความเช่ียวชาญน]าเช่ือถือ และดูสมเหตุสมผล 

ใหpความรูpสึกเป\นธรรมชาติ อบอุ]น มีรูปลักษณ1ท่ีเรียบง]ายและอบอุ]นใจ ซ่ึงกลุ]มเป̈าหมายของ

บุคลิกภาพการส่ือสารของกลุ]มน้ีคือคนท่ีชอบอะไรท่ีเรียบง]ายเป\นกันเอง ชอบผ]อนคลาย และมุ]งหวัง

ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ซ่ึงของมูลท่ีไดpจะนำไปสู]การออกแบบเพ่ือการส่ือสารต]อไป



 

 

บทท่ี 6 

การออกแบบอัตลักษณ1องค1กรเพ่ือการส่ือสาร 

 

 จากการศึกษาขpอมูลท่ีไดpจากการสัมภาษณ1เชิงลึกกับผูpประกอบการ ส. บูรพา หีบศพ 

การศึกษาเอกสาร ทฤษฎีท่ีเก่ียวขpองกับงานวิจัย และจากการวิเคราะห1สัญลักษณ1 และการส่ือสารของ

องค1กรธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพ ผูpวิจัยไดpทำการนำขpอมูลท่ีไดpมาวิเคราะห1เพ่ือหาแนวความคิดในการ

ออกแบบอัตลักษณ1องค1กร และไปใชpเพ่ือการส่ือสารทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นไดpดpวยตา  

ของ ส. บูรพา หีบศพ ดังน้ี (1) แนวความคิดในการออกแบบ (2) การพัฒนาการออกแบบตรา

สัญลักษณ1 (3) ตราสัญลักษณ1 และองค1ประกอบสำหรับงานออกแบบ (4) อัตลักษณ1องค1กรผ]านการ

ออกแบบเพ่ือการส่ือสาร (5) การถามความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กรท่ีผ]านการออกแบบเพ่ือ

การส่ือสาร (6) สรุปอัตลักษณ1องค1กรผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร 

 

6.1 แนวความคิดในการออกแบบ 

 ผูpวิจัยไดpนำคำสำคัญจากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi (1990) และขpอมูลท่ีไดpจากการ

สัมภาษณ1คุณอาภา ภิญโญ เจpาของธุรกิจ ส. บูรพา หีบศพ และนำคำสำคัญท่ีผูpวิจัยเห็นว]าเก่ียวขpองกับ 

ส. บูรพา หีบศพ มาวิเคราะห1เพ่ือนำเสนอแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา 

หีบศพ ผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร และนำมาใชpออกแบบอัตลักษณ1ทางกายภาพท่ีสามารถ

มองเห็นไดpดpวยตาซ่ึงเป\นองค1ประกอบของการสรpางอัตลักษณ1องค1กร (Kotle, 2017) ดังน้ี 

 

ภาพท่ี 6.1: แผนผังความคิด 
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×öĀí×öĄú

íöćýċêëćě

ĐÔşú

ýăĀąç

ýúŞąÚ

ÝĄçďÛì

ÔöăÛÔ

ďÝĈėõúÝąà

ôĄėì×Ú

êąÚÔąö

óČôćãąì

ýÚŞąïŞąďïõ
ďÜĈõíÕąç ĒÛďõĖì

ôĈýèćîŤààąîöăæĈè

ÔĄìďĀÚ

ýċóąñ

ýçÝĊėì

ďîŕçďïõ

ēïŞ

þúąõ

Ēíēôş

èşìēôş

Ēíēôş

èşìēôş

ñöăĀąêćèõŢÕĉĘì

çúÚĀąêćèõŢ

đÝ×øąó

ďòŘŧĀÚòČ
ĀĆìąÛ ďîŦìĒþàŞďîŦìđè

×úąôþôąõ

ĐýÚĐçç

×úąôýúŞąÚ

ĐýÚýúŞąÚ

Ôąöďöćėôèşì ďÕĈõì

×úąôéìĄç

ôĊĀÕúą

ôąďòŖõ

úĄìĒþôŞ

ìÔĀĀÔÛąÔöĄÚ

ñöăíćæäíąè

ēÔŞÕĄì

êćûèăúĄìĀĀÔ çşąìÕúą
	ďôĊėĀôĀÚÛąÔĐïìêĈė


òŚąĒþôŞ

1) Friendly
çČďîŦìôćèö

2) Authoritative
ďÝĈėõúÝąàìŞąďÝĊėĀéĊĀ

3) Rationa
çČýôďþèċýôïø

4) Clear 
ÝĄçďÛì�đîöŞÚĒý
ēôŞôĈÕşĀýÚýĄõ

5) Domestic
ñĊĘìéćėì�ñĊĘìíşąì
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 จากภาพแผนผังความคิดผูpวิจัยไดpเล็งเห็นว]าคำสำคัญท่ีเก่ียวขpองหลัก ๆ เก่ียวกับ ส. บูรพา 

หีบศพ ประกอบไปดpวย หีบศพ งานศพ พระอาทิตย1ข้ึน ทิศตะวันออก และทิศบูรพา ส]วนคำสำคัญท่ี

ไดpจากการสัมภาษณ1คุณอาภา ภิญโญ โดยคpนหาคำสำคัญของบุคลิกภาพการส่ือสารจากทฤษฎีของ 

Shigenobu Kobayashi (1990) ประกอบไปดpวย (1) Friendly ดูเป\นมิตร (2) Authoritative 

เช่ียวชาญน]าเช่ือถือ (3) Rational ดูสมเหตุสมผล (4) Clear ชัดเจนโปร]งใส ไม]มีขpอสงสัย และ (5) 

Domestic ดูเป\นพ้ืนถ่ิน พ้ืนบpาน และครอบครัว 

 แนวความคิดในการออกแบบของผูpวิจัยไดpมาจากทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ซ่ึงเป\นทิศท่ีพระ

อาทิตย1 (พระสุริยะ) ข้ึนในยามเชpา เป\นการเร่ิมตpนของวันใหม]ท่ีมงคล ซ่ึงแสงจากทิศน้ีแสดงถึงโชค

ลาภ อำนาจ ความเฟ�Êองฟู และมีความอบอุ]น โดยผูpวิจัยนำมาเป\นแรงบันดาลใจในการสรpาง 

อัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ท้ังน้ีเน่ืองจากว]าทิศบูรพาเป\นทิศท่ีมีความหมายเป\นมงคล  

เป\นทิศแห]งโชคลาภ อำนาจ และความเฟ�Êองฟู ผูpวิจัยจึงนำแสงสว]างท่ีไดpจากพระอาทิตย1ท่ีข้ึนทางทิศ

ตะวันออกในยามเชpาท่ีแสดงถึงความอบอุ]น และการเร่ิมตpนของวันใหม]มาเป\นแรงบันดาลใจในการ

สรpางอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ในการออกแบบตราสัญลักษณ1ยังคงอักษรย]อ “ส.”  

แบบด้ังเดิมมาใชp ส]วนสัญลักษณ1 “หีบศพ” ผูpวิจัยนำมาลดทอนภาพลง และตัดส]วนขอบดpานขวาออก 

ใหpดูคลpายกับการท่ีแสงแดดสาดส]องลงมาท่ี “หีบศพ” ในทางทิศตะวันออก และเพ่ือใหpดูทันสมัยข้ึน 

ส]วนตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ผูpวิจัยไดpเลือกตัวอักษรแบบท่ีไม]มีหัวเน่ืองจากตpองการใหpดู

น]าเช่ือถือ และดูทันสมัย นอกจากน้ีผูpวิจัยยังนำสีในคติความเช่ือดpานศาสนาพุทธ (เฉลิมชัย สุวรรณ

วัฒนา, 2553) คือสีเหลืองทองท่ีแสดงถึงความเป\นมิตร ศาสนาและความศักด์ิสิทธ์ิ และสีน้ำเงินท่ี

แสดงถึงความน]าเช่ือถือ ความสมเหตุสมผล และความม่ันคงมาใชpประกอบในงานออกแบบอัตลักษณ1

องค1กร ซ่ึงท้ัง 2 สีน้ีเป\นสีท่ี ส. บูรพา หีบศพ เคยใชpในงานออกแบบของรpานคpา และตราสัญลักษณ1

ก]อนหนpา และเป\นชุดสีท่ีไดpมาจากการคpนหาบุคลิกภาพการส่ือสารของ ส. บูรพา หีบศพ จากทฤษฎี

ของ Shigenobu Kobayashi (1990) โดยผูpวิจัยไดpนำสีท้ัง 2 น้ีมาปรับใหม]ใหpเห็นถึงความ

เปล่ียนแปลง แต]ยังคงอัตลักษณ1เดิมของ ส. บูรพา หีบศพ ไวp 

 

6.2 การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1 

 ในข้ันตอนการพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1 ผูpวิจัยไดpร]างแบบของตราสัญลักษณ1ตาม

แนวความคิดไวp ดังน้ี 
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ภาพท่ี 6.2: การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 1 
 

. 
 

 การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 1 ผูpวิจัยเร่ิมทำการสรpางตารางกริดไวpสำหรับข้ึน

แบบ จากน้ันจึงร]างโครงสรpางของตราสัญลักษณ1 และวางตามตารางกริดท่ีผูpวิจัยไดpสรpางไวp โดยระบบ 

กริดน้ีจะช]วยใหpตราสัญลักษณ1สมดุล และทำใหpเป\นระบบระเบียบย่ิงข้ึน 

 

ภาพท่ี 6.3: การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 2 

 

 

Ê. ºÙÃ¾Ò ËÕºÈ¾

Ê. ºÙÃ¾Ò ËÕºÈ¾

Ê. ºÙÃ¾Ò ËÕºÈ¾

F� 6U?:N�GQ6D:

F� 6U?:N�GQ6D:

F� 6U?:N�GQ6D:

F� 6U?:N�GQ6D:
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 การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 2 ผูpวิจัยนำแบบร]างของตราสัญลักษณ1ท่ีสรpางไวp

บนตารางกริดมาพัฒนาต]อเป\นตราสัญลักษณ1ในรูปแบบต]าง ๆ นอกจากน้ันผูpวิจัยยังทดลองใชp

ตัวอักษรแบบไม]มีหัวหลาย ๆ แบบมาลองใชpในตราสัญลักษณ1 และเลือกใชpสีในโทนท่ีผูpวิจัยวาง

แนวความคิดไวp 

 

ภาพท่ี 6.4: การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 3 

 

 
 

. 
 

 การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 3 ผูpวิจัยทำการคัดเลือกแบบร]างของตรา

สัญลักษณ1มา 4 แนวทาง แลpวนำไปพัฒนาต]อในแนวทางน้ัน ๆ โดยยังใชpสีในโทนท่ีผูpวิจัยไดpทำการวาง

แนวความคิดไวp ส]วนตัวอักษรผูpวิจัยไดpทำการเลือกรูปแบบตัวอักษรท่ีไม]มีหัวมาพัฒนาต]อบนตาราง 

กริด เพ่ือใหpเกิดความสมดุลมากท่ีสุด และจึงนำไปใชpในตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ  
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ภาพท่ี 6.5: การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 4 

 

 
 

 การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 4 ผูpวิจัยทำการคัดเลือกตราสัญลักษณ1เหลือ 3 

แนวทาง โดยท้ัง 3 แนวทางยังใชpสีในโทนท่ีผูpวิจัยไดpทำการวางแนวความคิดไวp ส]วนตัวอักษรผูpวิจัยไดp

นำรูปแบบตัวอักษรไม]มีหัวท่ีพัฒนาแลpวมาใชpท้ัง 3 แนวทาง 

 

ภาพท่ี 6.6: การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 5 

 

. 

 

 การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ1ข้ันท่ี 5 ผูpวิจัยทำการคัดเลือกตราสัญลักษณ1เหลือ 2 

แนวทาง โดยยังใชpสีในโทนท่ีผูpวิจัยไดpทำการวางแนวความคิดไวp คือสีเหลืองทอง และสีน้ำเงิน และ

ผูpวิจัยลองนำตราสัญลักษณ1ท้ัง 2 แนวทางวางบนตารางกริด เพ่ือตรวจสอบความสมดุล การใชpพ้ืนท่ี 

และสัดส]วนของตราสัญลักษณ1 

ĐìúêąÚêĈė

1
ĐìúêąÚêĈė

2
ĐìúêąÚêĈė

3

ĐìúêąÚêĈė

1
ĐìúêąÚêĈė

2
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6.3 ตราสัญลักษณ1 และองค1ประกอบสำหรับงานออกแบบ 

 6.3.1 ตราสัญลักษณ1 

 ผูpวิจัยไดpพัฒนามาจากตราสัญลักษณ1แบบเดิมของ ส. บูรพา หีบศพ โดยนำหีบศพเดิม มา

ลดทอนใหpดูทันสมัยข้ึน และตัดส]วนขอบดpานขวาออก ใหpดูคลpายกับการท่ีแสงแดดสาดส]องลงมาท่ี 

หีบศพในทางทิศตะวันออก ส]วนตัวอักษรใชpแบบไม]มีหัว เพ่ือใหpรูpสึกถึงความทันสมัย และเรียบง]าย 

นอกจากน้ีผูpวิจัยยังนำสีเหลืองทองแสดงถึงความเป\นมิตร ศาสนา และความศักด์ิสิทธ์ิ ส]วนสีน้ำเงินท่ี

แสดงถึงความน]าเช่ือถือ ความสมเหตุสมผล และความม่ันคงมาใชpในตราสัญลักษณ1น้ี 

 

ภาพท่ี 6.7: การออกแบบตราสัญลักษณ1 ส. บูรพา หีบศพ 

 

 

 
 

  

 6.3.2 การใชpตราสัญลักษณ1แบบสีเดียว  

 การใชpตราสัญลักษณ1แบบสีเดียวเหมาะสำหรับนำไปประยุกต1ใชpในส่ือต]าง ๆ ไดpดี และยัง

แสดงใหpเห็นถึงความทันสมัย ดูดี และเรียบง]าย เวลานำไปใชpในงานออกแบบอ่ืน ๆ 

 

ภาพท่ี 6.8: การใชpตราสัญลักษณ1แบบสีเดียว 
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 6.3.3 การใชpตราสัญลักษณ1 (Logo) บนพ้ืนหลังสีเขpม  

 การใชpตราสัญลักษณ1ใชpบนพ้ืนหลังสีเขpมเหมาะสำหรับนำไปประยุกต1ใชpในส่ือต]าง ๆ ท่ีมีพ้ืน

หลังสีเขpม เพ่ือไม]ใหpความเด]นชัดของตราสัญลักษณ1ลดลง จึงตpองเลือกสีตราสัญลักษณ1ท่ีไม]กลมกลืนไป

กับพ้ืนหลังไดpง]าย 

 

ภาพท่ี 6.9: ตราสัญลักษณ1บนพ้ืนหลังสีเขpม 

 

 
 

 

 6.3.4 การจัดวางตราสัญลักษณ1 (Lock up)  

 การจัดวางระหว]างสัญลักษณ1 (Symbol) กับตัวอักษร (Wordmark) ของตราสัญลักษณ1เป\น

การจัดวางองค1ประกอบศิลปËเพ่ือทำใหpเป\นประโยชน1ต]อภาพลักษณ1ขององค1กร และสามารถจดจำไดp

ง]ายเม่ือพบเห็น นอกจากน้ีการกำหนดการจัดวางของตราสัญลักษณ1ยังทำใหpสามารถนำไปใชpในงาน

ออกแบบไดpอย]างถูกตpอง 

 

ภาพท่ี 6.10: การจัดวางตราสัญลักษณ1 (Lock up) 
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 6.3.5 การใชpสัญลักษณ1 (Symbol) เพียงอย]างเดียว 

 การใชpสัญลักษณ1เพียงอย]างเดียวสามารถนำไปใชpในสื่อท่ีมีพื้นที่จำกัดหรือใหpเป\นไอคอนใน

กรณีที่ไม]สามารถมีชื่อเต็มขององค1กรไดp ควรใชpในแหล]งท่ีมีคนรูpจักแลpว และสิ่งที่ควรระวังคือในกรณีท่ี

นำไปใชpในแหล]งท่ีไม]มีคนรูpจัก อาจทำใหpผูpท่ีพบเห็นไม]ทราบว]าคือองค1กรใด 

 

ภาพท่ี 6.11: การใชpสัญลักษณ1 (Symbol) เพียงอย]างเดียว 

 

 
 

 6.3.6 การใชpระบบกริด (Grid System) และการกำหนดพ้ืนท่ีเวpนว]าง (Clear Space)  

 การออกแบบโดยใชpระบบกริด (Grid System) ของตราสัญลักษณ1เป\นระบบท่ีช]วยใหpตรา

สัญลักษณ1สมดุล ช]วยแบ]งพ้ืนท่ีการใชpงานออกเป\นส]วน ๆ ทำใหpเป\นระบบระเบียบย่ิงข้ึน เพ่ือใหpเขpาใจ

ความสัมพันธ1ของสัดส]วนในตราสัญลักษณ1 ส]วนการกำหนดพ้ืนท่ีเวpนว]างโดยรอบ (Clear Space) ของ

ตราสัญลักษณ1ทำใหpตราสัญลักษณ1สามารถอยู]ไดpอย]างโดดเด]น สวยงาม เป\นจุดสนใจ และจดจำง]าย 

เพ่ือไม]ใหpตราสัญลักษณ1ถูกรบกวนจากสภาพแวดลpอมเม่ือนำไปใชpงาน จึงมีขอบเขตท่ีกำหนดไวpใหp

เหมาะสม ผูpวิจัยถึงใชp ขนาดของ “ส” จากตัวอักษร (Wordmark) มาเป\นตำกำหนดพ้ืนท่ีเวpนว]าง

โดยรอบของตราสัญลักษณ1 

 

ภาพท่ี 6.12: การใชpระบบกริด (Grid System) และการกำหนดพ้ืนท่ีเวpนว]าง (Clear Space) 
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 6.3.7 ชุดสีท่ีใชpสำหรับงานออกแบบขององค1กร (Color Scheme) 

 ชุดสีท่ีใชpสำหรับงานออกแบบขององค1กรผูpวิจัยไดpกำหนดชุดสีหลัก (Primary Color) 

ประกอบไปดpวย 2 สีคือ สีเหลืองทอง และสีน้ำเงิน ซ่ึงสีในคติความเช่ือดpานศาสนาพุทธคือ สีเหลือง

ทองแสดงถึงความเป\นมิตร ศาสนา และความศักด์ิสิทธ์ิ และสีน้ำเงินแสดงถึงความน]าเช่ือถือ และ

ความสมเหตุสมผล นอกจากน้ียังเป\นสีมีท่ีมาจากการคpนหาบุคลิกภาพการส่ือสารทฤษฎี The color 

image scale ของ Shigenobu Kobayashi (1990) ซ่ึงสีเหลืองส่ือสารถึงดูเป\นมิตรอยู]ในหมวด 

Natural อยู]ในโทนสีอ]อน และโทนสีรpอน ส]วนสีน้ำเงินส่ือสารถึงดูสมเหตุสมผลอยู]ในหมวด Modern 

อยู]ในโทนสีเขpม และโทนสีเย็น โดยผูpวิจัยไดpนำสีท้ัง 2 น้ีมาปรับใหม] และเลือกเป\นสีหลักท่ีใชpในการ

ออกแบบในส่ือต]าง ๆ ส]วนชุดสีรองท่ีเขpามาเสริม (Secondary Color) จะเป\นชุดสีท่ีช]วยเสริมใหpการ

ออกแบบในส่ือต]าง ๆ มีมิติ และความหลากหลายมากย่ิงข้ึน สุดทpายชุดสีขาว-ดำ (Black/White หรือ 

Monotone) เป\นชุดสีพ้ืนฐานสำหรับงานออกแบบ และเป\นชุดสีท่ีเหมาะสำหรับงานพิมพ1หรือ 

ส่ือต]าง ๆ ท่ีเป\นสีขาวดำ 

   

ภาพท่ี 6.13: ชุดสีหลัก (Primary Color) 
   

 
 

ภาพท่ี 6.14: ชุดสีรองท่ีเขpามาเสริม (Secondary Color) 
 

 
 

ภาพท่ี 6.15: ชุดสีขาว-ดำ (Black/White หรือ Monotone) 
 

 

PANTONE P 15-7 C 
CMYK 0% 31% 87% 23% 
RGB 202 148 47
HTML #CA942F

PANTONE P 103-16 C  
CMYK 97% 81% 0% 51% 
RGB 5 36 96
HTML #052460

PANTONE P 16-4 C  
CMYK 0% 20% 55% 27% 
RGB 195 160 103
HTML #C3A067

PANTONE P 11-2 C  
CMYK 0% 10% 37% 10% 
RGB 232 207 157
HTML #E8CF9D

PANTONE P 2-3 C  
CMYK 0% 0% 38% 10% 
RGB 235 226 163
HTML #EBE2A3

PANTONE P 103-14 C  
CMYK 60% 57% 0% 36% 
RGB 66 79 130
HTML #424F82

PANTONE P 108-11 C  
CMYK 40% 21% 0% 24% 
RGB 121 145 180
HTML #7991B4

PANTONE P 112-9 C 
CMYK 22% 4% 0% 3% 
RGB 187 215 237
HTML #BBD7ED

PANTONE P 1-1 C 
CMYK 0% 0% 0% 0% 
RGB 255 255 255 
HTML #FFFFFF

PANTONE P 179-3 C 
CMYK 0% 0% 0% 20% 
RGB 209 200 212
HTML #D1D3D4

PANTONE P 179-6 C 
CMYK 0% 0% 0% 40% 
RGB 167 169 172
HTML #A7A9AC

PANTONE P 179-9 C 
CMYK 0% 0% 0% 60% 
RGB 128 130 133
HTML #808285

PANTONE P 179-13 C 
CMYK 0% 0% 0% 80% 
RGB 88 89 91
HTML #58595B

PANTONE P 179-16 C 
CMYK 0% 0% 0% 100% 
RGB 35 31 32
HTML #231F20
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 6.6.8 กราฟ�กประกอบสำหรับใชpในงานออกแบบขององค1กร (Secondary Graphic) 

 เป\นกราฟ�กท่ีนำมาประกอบในส่ือหรืองานออกแบบขององค1กร โดยผูpวิจัยไดpรับแรงบันดาลใจ

ของลวดลายมาจากแสงของแดดท่ีสาดส]องมาจากท่ีบูรพาหรือทิศตะวันออก ซ่ึงเป\นทิศท่ีพระอาทิตย1

ข้ึนในยามเชpา และไดpรับแรงบันดาลใจมาจากการกระจายตัวของแสง 

 

ภาพท่ี 6.16: กราฟ�กประกอบสำหรับใชpในงานออกแบบขององค1กร (Secondary Graphic) 
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6.4 อัตลักษณ1องค1กรผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร 

 อัตลักษณ1องค1กรผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสารของ ส. บูรพา หีบศพ ผูpวิจัยไดpเลือก

ออกแบบตัวอย]างจากการศึกษาการออกแบบต]าง ๆ ของรpาน ส. บูรพา หีบศพ ตามบทท่ี 4 ดังน้ี 

 6.4.1 การออกแบบหนpารpานคpา 

 ผูpวิจัยไดpทำการเลือกตัวอย]างของหนpารpานคpาเป\นอาคารอาคารพาณิชย1 2 คูหา ซ่ึงมีพ้ืนท่ี

โดยประมาณ 126 ตารางเมตร และมีหนpากวpาง 8 เมตร ผูpวิจัยเลือกเป\นอาคารอาคารพาณิชย1 

เน่ืองจากสาขาท่ีต้ังของ ส. บูรพา หีบศพ ต้ังอยู]ในแหล]งชุมชนซ่ึงอยู]ใกลpกับวัดหรือโรงพยาบาล โดย

แนวทางท่ีนำมาออกแบบน้ีเป\นการออกแบบป̈ายช่ือรpานสำหรับยึดติดไวpท่ีตัวของอาคารพาณิชย1 การ

ออกแบบประกอบไปดpวยการใชpตราสัญลักษณ1แบบปกติ ท้ังแบบสีเต็มและสีเดียว นอกการน้ีผูpวิจัยยัง

นำสีท่ีไดpกำหนดไวpในอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ มาใชpในงานออกแบบ โดยมีชุดสีหลักคือสี

เหลืองทอง และสีน้ำเงิน 

 

ภาพท่ี 6.17: การออกแบบหนpารpานคpา 
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 6.4.2 การส่ือสาร และการใหpขpอมูล 

 ในการจัดวางองค1ประกอบของส่ือส่ิงพิมพ1 ผูpวิจัยไดpเลือกส่ือท่ีเป\นรายการผลิตภัณฑ1ของ  

ส. บูรพา หีบศพ ไวpใหpผูpบริโภคเลือกชม โดยการกำหนดตำแหน]งวางของตราสัญลักษณ1 กำหนดพ้ืนท่ี

ของรูปภาพพรpอมคำบรรยาย และราคาของผลิตภัณฑ1 นอกจากน้ันยังนำชุดสี และกราฟ�กประกอบท่ี

กำหนดไวpมาใชpในการออกแบบ 

 

ภาพท่ี 6.18: การส่ือสาร และการใหpขpอมูลของส่ือส่ิงพิมพ1 
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 ส]วนการใชpอัตลักษณ1องค1กรผ]านส่ือในช]องทางออนไลน1 เช]น เว็บไซต1 และเฟซบุ�ก ผูpวิจัย

ออกแบบเพ่ือเป\นแนวทางในการจัดองค1ประกอบของส่ือออนไลน1 โดยเลือกใชpตราสัญลักษณ1 กราฟ�ก 

และสีตามองค1ประกอบสำหรับงานออกแบบท่ีผูpวิจัยไดpทำการเลือกไวp 

 

ภาพท่ี 6.19: การส่ือสาร และการใหpขpอมูลผ]านส่ือในช]องทางออนไลน1 
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 6.4.3 การใชpสีในงานออกแบบต]าง ๆ 

 ชุดสีหลักท่ีกำหนดไวpประกอบไปดpวยสีเหลืองทอง และสีน้ำเงิน ซ่ึงท้ัง 2 สีน้ีเป\นสีท่ี ส. บูรพา 

หีบศพ เคยใชpในงานออกแบบของรpานคpา และตราสัญลักษณ1ก]อนหนpา และเป\นชุดสีท่ีไดpมาจากการ

คpนหาบุคลิกภาพการส่ือสารของ ส. บูรพา หีบศพ จากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi โดยผูpวิจัย

ไดpนำสีท้ัง 2 น้ีมาปรับใหม]ใหpเห็นถึงความเปล่ียนแปลงแต]ยังคงอัตลักษณ1เดิมไวp ผูpวิจัยไดpนำสีมาใชpกับ

ตัวอย]างของใชpสำนักงาน เช]น กระดาษเขียนจดหมาย ซองจดหมาย และนามบัตร โดยกระดาษเขียน

จดหมายจะเป\นสีพ้ืนของกระดาษ แต]มีสีของตราสัญลักษณ1 และกราฟ�กประกอบเขpามาเสริมเล็กนpอย 

และใชpกราฟ�กของแสงท่ีสองมาจากทิศตะวันออกมาประกอบในการออกแบบ ส]วนซองจดหมายใชpสี

เหลืองทอง และน้ำเงินเป\นสีหลักของตัวซอง ส]วนสุดทpายนามบัตรออกแบบไวpคือใชpพ้ืนหลังสีขาว และ

น้ำเงิน ทำใหpตราสัญลักษณ1ดูโดดเด]น แลpวก็เป\นสีในชุดสีหลักขององค1ประกอบสำหรับงานออกแบบท่ี

ผูpวิจัยไดpทำการเลือกไวp 

 

ภาพท่ี 6.20: การใชpสีกับของใชpสำนักงาน 
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 การใชpสีในการออกแบบชุดพนักงาน รถส]งของ และของใชpอื่น ๆ โดยสีท่ีผูpวิจัยเลือกใชpจะเป\น

ชุดสีท่ีอยู]ในองค1ประกอบสำหรับงานออกแบบท่ีไดpกำหนดไวp 

 

ภาพท่ี 6.21: การใชpสีในการออกแบบชุดพนักงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 6.22: การใชpสีในการออกแบบรถส]งของ 

 

     
 

 

ภาพท่ี 6.23: การใชpสีในการออกแบบของใชpอ่ืน ๆ 
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6.5 การถามความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กรท่ีผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร 

 ผูpวิจัยทำการวัดผลการรับรูpเชิงอัตลักษณ1ของบุคคลท่ีเก่ียวขpองของ ส. บูรพา หีบศพ และ

บุคคลท่ัวไปจากงานออกแบบอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ โดยผูpวิจัยไดpใชp

แบบสอบถามประกอบภาพการออกแบบเพ่ือการส่ือสารกับบุคคลท่ีเก่ียวขpองของ ส. บูรพา หีบศพ 

จำนวน 5 คน และบุคคลท่ัวไปจำนวน 120 คน เพ่ือประเมินการรับรูpเชิงอัตลักษณ1ผ]านการออกแบบ

เพ่ือการส่ือสารองค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ แบบใหม] ซ่ึงมีตัวช้ีวัดคือความนิยมของผูpตอบ

แบบสอบถาม โดยแบ]งเป\นประเด็นท่ีทำการสำรวจไวp ดังน้ี 

 6.5.1 ขpอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูpตอบแบบสอบถามประกอบไปดpวย  

  (1) บุคคลท่ีเก่ียวขpองของ ส. บูรพา หีบศพ จำนวน 5 คน ดังน้ี 

คุณอาภา ภิญโญ เจpาของกิจการ ส. บูรพา หีบศพ อายุ 38 ปd  

นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีรายไดpเฉล่ีย 

ต]อเดือนสูงกว]า 100,001 บาท 

คุณชลิตา ศรีสุข ผูpจัดการสาขา อายุ 27 ปd นับถือศาสนาพุทธ  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และไม]มีรายไดp 

คุณภูฉัตร พงษ1พรต ผูpจัดการสาขา อายุ 27 ปd นับถือศาสนาพุทธ  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และไม]มีรายไดp 

คุณภูผา พงษ1พรต พนักงาน อายุ 29 ปd นับถือศาสนาพุทธ  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดpเฉล่ีย 20,001 - 40,000 บาท 

คุณสุทัศน1 แซ]เอ๊ียะ เจpาหนpาท่ีธุรการ อายุ 28 ปd นับถือศาสนาพุทธ  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดpเฉล่ียต่ำกว]า 20,000 บาท 

  (2) บุคคลท่ัวไปจำนวน 120 คน 

บุคคลท่ัวไปส]วนมากเป\นเพศหญิงรpอยละ 62.5 ผูpตอบแบบสอบถามมีอายุ

ระหว]าง 18 - 65 ปd นับถือศาสนาพุทธรpอยละ 91.7 ส]วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

รpอยละ 65 ส]วนอาชีพใน 3 อันดับแรกคือเป\นนักเรียนหรือนักศึกษารpอยละ 30.8 รองลงมา

พนักงานบริษัทเอกชนรpอยละ 28.3 และทำธุรกิจส]วนตัวหรือเจpาของธุรกิจรpอยละ 13.3 ส]วน

ใหญ]มีรายไดpเฉล่ียต]อเดือน 20,001 - 40,000 บาท 
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 6.5.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ตารางท่ี 6.1: ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ความคิดเห็น 

บุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ 
ส. บูรพา หีบศพ 

บุคคลท่ัวไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

แบบใหม]มีความสวยงาม 

กว]าแบบเดิม 

3.80 เห็นดpวยมาก 4.26 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

2 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

แบบใหม]มีความทันสมัย 

กว]าแบบเดิม 

4.00 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 
4.35 

เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

3 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

แบบใหม]มีความโดดเด]นเป\น

เอกลักษณ1มากกว]าแบบเดิม 

3.80 เห็นดpวยมาก 4.11 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

4 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

แบบใหม]มีความกะทัดรัด และ

จดจำง]ายมากกว]าแบบเดิม 

3.80 เห็นดpวยมาก 4.13 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

5 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

แบบใหม]มีความน]าเช่ือถือ 

มากกว]าแบบเดิม 

3.60 เห็นดpวยมาก 4.05 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

6 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

แบบใหม]แสดงใหpเห็นถึง 

การเปล่ียนแปลงขององค1กร 

3.60 เห็นดpวยมาก 4.38 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

7 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

แบบใหม]มีความเหมาะสมกับ

ภาพลักษณ1ของธุรกิจหีบศพ 

3.80 เห็นดpวยมาก 3.99 เห็นดpวยมาก 

(ตารางมีต]อ) 

 



 

 

121 

ตารางท่ี 6.1 (ต]อ): ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ความคิดเห็น 

บุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ 
ส. บูรพา หีบศพ 

บุคคลท่ัวไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

8 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

แบบใหม]สามารถบ]งบอก 

ถึงผลิตภัณฑ1 และบริการของ

ธุรกิจหีบศพ 

3.40 เห็นดpวยมาก 4.01 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

9 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบ

ใหม]ใชpชุดสีท่ีมี 

ความเหมาะสมกับธุรกิจหีบศพ 

3.60 เห็นดpวยมาก 4.05 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

10 ท]านรูpสึกว]ามีความจำเป\นตpอง

เปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1ของ 

ส. บูรพา หีบศพ 

3.20 เห็นดpวยมาก 4.05 
เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

11 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1 

มีส]วนในการตัดสินใจ 

เลือกใชpบริการของท]าน 

-  3.89 เห็นดpวยมาก 

 
3.66 เห็นดpวยมาก 4.12 

เห็นดpวย 

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 6.1 พบว]าความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา 

หีบศพ ของบุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ ส. บูรพา หีบศพอยู]ในระดับเห็นดpวยมากมีคะแนนเฉล่ียอยู]ท่ี 3.66 

ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นดpวยมากท่ีสุดของบุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ ส. บูรพา หีบศพ คือรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]

มีความทันสมัยกว]าแบบเดิม ส่ิงท่ีเห็นดpวยนpอยท่ีสุดคือรูpสึกว]ามีความจำเป\นตpองเปล่ียนแปลงตรา

สัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ ท้ังน้ีการท่ีมีความคิดเห็นดpวยมากท่ีสุดว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มี

ความทันสมัยกว]าแบบเดิม อาจเน่ืองจากผูpวิจัยมีการลดทอนใหpเรียบง]าย และต]างจากแบบเดิมท่ีตรา

สัญลักษณ1มีรายละเอียดค]อนขpางมาก ส]วนเร่ืองของความจำเป\นตpองเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1นpอย

ท่ีสุดอาจเป\นเพราะบุคคลท่ีเก่ียวขpองบางคนยกเวpนเจpาของธุรกิจยังไม]คาดคิดว]าถึงเวลาตpองพัฒนาหรือ
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ปรับปรุงตราสัญลักษณ1ใหpเขpากับยุคสมัย อาจยังคิดว]าแบบเดิมดีอยู]แลpว และอาจมีความจงรักภักดีกับ

องค1กรค]อนขpางมากจึงไม]พรpอมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 

 ส]วนความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ ของบุคคล

ท่ัวไปอยู]ในระดับเห็นดpวยมากท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ียอยู]ท่ี 4.12 ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นดpวยมากท่ีสุดของของบุคคล

ท่ัวไปคือรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]แสดงใหpเห็นถึงการเปล่ียนแปลงขององค1กร ส่ิงท่ีเห็นดpวยนpอย

ท่ีสุดคือรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1มีส]วนในการตัดสินใจเลือกใชpบริการ ท้ังน้ีการท่ีมีความคิดเห็นดpวยมาก

ท่ีสุดว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]แสดงใหpเห็นถึงการเปล่ียนแปลงขององค1กรอาจเป\นเพราะความ

แตกต]างของแบบใหม]ท่ีดูทันสมัยมากกว]าแบบเดิม ส]วนเร่ืองของการตัดสินใจเลือกใชpบริการนpอยท่ีสุด

อาจเป\นเพราะว]าในกรณีท่ีเกิดความจำเป\นท่ีตpองใชpบริการของธุรกิจประเภทน้ี บางทีผูpบริโภคก็อาจไม]

มีตัวเลือกใหpใชpบริการ ณ เวลาน้ันไดpมากนัก เน่ืองจากเป\นเร่ืองเก่ียวกับการสูญเสียชีวิต 

 

 6.5.3 ความพึงพอใจในอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ  

 

ตารางท่ี 6.2: ความพึงพอใจในอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ  

 

ความคิดเห็น 

บุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ 
ส. บูรพา หีบศพ 

บุคคลท่ัวไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1 ท]านมีความพึงพอใจในการ

ออกแบบอัตลักษณ1องค1กร

ใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 

4.00 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
4.21 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

2 ท]านมีความพึงพอใจในความ

เหมาะสมของอัตลักษณ1

องค1กรใหม]กับผลิตภัณฑ1 และ

บริการของ ส. บูรพา หีบศพ 

3.60 
พึงพอใจ 

มาก 
4.27 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

3 ท]านมีความพึงพอใจในชุดสีท่ี 

ใชpในการออกแบบ 

อัตลักษณ1องค1กรใหม] 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 

3.80 
พึงพอใจ 

มาก 
4.28 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 6.2 (ต]อ): ความพึงพอใจในอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ  

 

ความคิดเห็น 

บุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ 
ส. บูรพา หีบศพ 

บุคคลท่ัวไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4 ท]านมีความพึงพอใจในการ

ออกแบบลวดลายกราฟ�กท่ีใชp 

ในอัตลักษณ1องค1กรใหม] 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 

4.00 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
4.29 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

5 ท]านมีความพึงพอใจในการ

เปล่ียนแปลงอัตลักษณ1องค1กร

ใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 

3.60 
พึงพอใจ 

มาก 
4.32 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 
3.80 

พึงพอใจ 

มาก 
4.27 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 6.2 พบว]าความพึงพอใจในอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ ส. บูรพา หีบศพ อยู]ในระดับความพึงพอใจมากมีคะแนนเฉล่ียอยู]ท่ี 3.80 ซ่ึงส่ิงท่ี

มีความพึงพอใจมากท่ีสุดของบุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ ส. บูรพา หีบศพ คือมีความพึงพอใจในการ

ออกแบบอัตลักษณ1องค1กรใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ และมีความพึงพอใจในการออกแบบลวดลาย

กราฟ�กท่ีใชpในอัตลักษณ1องค1กรใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ ส่ิงท่ีมีความพึงพอใจนpอยท่ีสุดคือความ

เหมาะสมของอัตลักษณ1องค1กรใหม]กับผลิตภัณฑ1และบริการ และการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ1องค1กร

ใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ ท้ังน้ีการท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณ1องค1 

และการออกแบบลวดลายกราฟ�กท่ีใชpในอัตลักษณ1องค1กรใหม]อาจเป\นเพราะว]าผูpวิจัยมีแนวความคิดใน

มุมมอง และรูปแบบท่ีแปลกใหม]ไปใชpในการนำเสนออัตลักษณ1องค1ของ ส. บูรพา หีบศพ จึงทำใหpเป\น

ท่ีพึงพอใจ ส]วนเร่ืองของความเหมาะสมของอัตลักษณ1องค1กรใหม]กับผลิตภัณฑ1และบริการ และการ

เปล่ียนแปลงองค1กรใหม]มีความพึงพอใจนpอยท่ีสุดอาจเป\นเพราะอัตลักษณ1องค1กรใหม]ส่ือถึงความ

เป\นมาของ ส. บูรพา หีบศพ มากกว]าส่ือถึงผลิตภัณฑ1และบริการ และอาจเป\นเพราะบุคคลท่ี

เก่ียวขpองบางคนยกเวpนเจpาของธุรกิจมีความจงรักภักดีต]ออัตลักษณ1องค1กรค]อนขpางมากจึงไม]พรpอมท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงเช]นเดียวกับตราสัญลักษณ1 
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 ส]วนความพึงพอใจในอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ ของบุคคลท่ัวไปอยู]ใน

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ียอยู]ท่ี 4.27 ซ่ึงส่ิงท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดของของบุคคล

ท่ัวไปคือมีความพึงพอใจในการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ1องค1กรใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ ส่ิงท่ีมีความ

พึงพอใจนpอยท่ีสุดคือมีความพึงพอใจในการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ ท้ังน้ี

การท่ีบุคคลท่ัวไปมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใจในการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ1องค1กรใหม]อาจเป\น

เพราะอัตลักษณ1องค1กรใหม]มีการเปล่ียนแปลงท่ีดูทันสมัยข้ึน และเขpากับยุคป_จจุบันมากย่ิงข้ึน ส]วน

การออกแบบอัตลักษณ1องค1กรใหม]มีความพึงพอใจนpอยท่ีสุดอาจเป\นเพราะยังมีความคิดท่ีว]าอัตลักษณ1

ของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพตpองใชpโทนสีดำเพียงอย]างเดียว และตpองรูpสึกถึงความสูญเสียมากกว]าน้ี 

 

 6.5.4 การรับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ตารางท่ี 6.3: การรับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ความคิดเห็น 

บุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ 
ส. บูรพา หีบศพ 

บุคคลท่ัวไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความรับรูp 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความรับรูp 

1 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม] 

ทำใหpท]านรับรูpถึงความเป\น 

กันเองของ ส. บูรพา หีบศพ 

4.40 รับรูpมากท่ีสุด 3.99 รับรูpมาก 

2 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม] 

ทำใหpท]านรับรูpถึงความ 

เช่ียวชาญ และความน]าเช่ือถือ

ของ ส. บูรพา หีบศพ 

4.40 รับรูpมากท่ีสุด 4.08 รับรูpมากท่ีสุด 

3 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม] 

ทำใหpท]านรับรูpถึง 

ความสมเหตุสมผล 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 

4.40 รับรูpมากท่ีสุด 4.05 รับรูpมากท่ีสุด 

(ตารางมีต]อ) 
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ตารางท่ี 6.3 (ต]อ): การรับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 

 

ความคิดเห็น 

บุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ 
ส. บูรพา หีบศพ 

บุคคลท่ัวไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความรับรูp 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความรับรูp 

4 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม] 

ทำใหpท]านรับรูpถึงความชัดเจน 

โปร]งใส และเป�ดเผย 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 

4.40 รับรูpมากท่ีสุด 4.09 รับรูpมากท่ีสุด 

5 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม] 

ทำใหpท]านรับรูpถึงความอบอุ]น  

พ้ืนบpาน และดูเป\นครอบครัว 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 

4.40 รับรูpมากท่ีสุด 4.06 รับรูpมากท่ีสุด 

6 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม] 

ทำใหpท]านรับรูpถึงความเป\น 

ตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ 

4.40 รับรูpมากท่ีสุด 4.16 รับรูpมากท่ีสุด 

 4.40 รับรูpมากท่ีสุด 4.07 รับรูpมากท่ีสุด 

  

 จากตารางท่ี 6.3 พบว]าการรับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ ของบุคคล

ท่ีเก่ียวขpองกับ ส. บูรพา หีบศพ อยู]ในระดับการรับรูpมากท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ียอยู]ท่ี 4.40 ซ่ึงส่ิงท่ีมีการ

รับรูpทุกอย]างมีระดับเท]ากันหมดคือ รับรูpว]าอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpรับรูpถึงความเป\นกันเอง 

ความสมเหตุสมผล ความชัดเจน โปร]งใส เป�ดเผย ความอบอุ]น พ้ืนบpาน ดูเป\นครอบครัว และความ

เป\นตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ ท้ังน้ีอาจเป\นเพราะผูpวิจัยไดpทำการสัมภาษณ1เจpาของธุรกิจ และเก็บ

ขpอมูลเก่ียวกับ ส. บูรพา หีบศพ จากน้ันจึงนำมาวิเคราะห1 และกลายมาเป\นอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]

ตามท่ีเจpาของธุรกิจ ส. บูรพา หีบศพ ตpองการ 

 ส]วนการรับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ ของบุคคลท่ัวไปอยู]ในระดับ

การรับรูpมากท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ียอยู]ท่ี 4.07 ซ่ึงส่ิงท่ีมีระดับการรับรูpมากท่ีสุดของของบุคคลท่ัวไปคืออัต

ลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpรับรูpถึงความเป\นตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ ส่ิงท่ีมีระดับการรับรูpนpอย

ท่ีสุดคือ อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpรับรูpถึงความเป\นกันเองของ ส. บูรพา หีบศพ ท้ังน้ีการท่ี

บุคคลท่ัวไปสามารถรับรูpถึงความเป\นตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ ไดpมากท่ีสุด ซ่ึงเป\นมุมมองจาก
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ภาพรวมของการรับรูpท้ังหมด จึงแสดงใหpเห็นว]าผูpวิจัยสามารถสรpางอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ  

ส. บูรพา หีบศพ ไดpสำเร็จ ส]วนการรับรูpถึงความเป\นกันเองนpอยท่ีสุดอาจเป\นเพราะการเป\นกันเอง

สามารถส่ือสารดpวยการบริการมากกว]าอัตลักษณ1ท่ีมองเห็นดpวยตา 

 

6.6 สรุปอัตลักษณ1องค1กรผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร 

 การนำอัตลักษณ1องค1กรไปใชpผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสารของ ส. บูรพา หีบศพ ผูpวิจัยมี

แนวความคิดในการออกแบบคือเร่ืองของทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ซ่ึงเป\นทิศท่ีพระอาทิตย1ข้ึนใน

ยามเชpา เป\นทิศของการเร่ิมตpนของวันใหม] ซ่ึงแสงจากทิศน้ีแสดงถึงโชคลาภ อำนาจ ความเฟ�Êองฟู 

และมีความอบอุ]น ผูpวิจัยจึงนำมาเป\นแรงบันดาลใจในการสรpางอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ 

ในการออกแบบตราสัญลักษณ1ผูpวิจัยยังคงอักษรย]อ “ส.” แบบด้ังเดิมมาใชp ส]วนสัญลักษณ1 “หีบศพ” 

ผูpวิจัยนำมาลดทอนใหpดูทันสมัยข้ึน และตัดส]วนขอบดpานขวาของหีบศพออก ทำใหpดูคลpายกับการท่ี

แสงแดดสาดส]องลงมาท่ีหีบศพจากทางทิศตะวันออก ส]วนตัวอักษรท่ีใชpในตราสัญลักษณ1ผูpวิจัยไดpเลือก

ตัวอักษรแบบท่ีไม]มีหัวเน่ืองจากตpองการใหpดูน]าเช่ือถือ และดูทันสมัย ผูpวิจัยไดpเลือกใชpสีเหลืองทอง 

และสีน้ำเงินมาเป\นสีหลักสำหรับใชpในงานออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ซ่ึงท้ัง 2 สี

น้ีเป\นสีท่ี ส. บูรพา หีบศพ เคยใชpในงานออกแบบของรpานคpา และตราสัญลักษณ1ก]อนหนpา โดยผูpวิจัย

นำสีท้ัง 2 มาปรับใหม]ใหpเห็นถึงความเปล่ียนแปลง แต]ยังคงอัตลักษณ1เดิมเอาไวp 

 อัตลักษณ1องค1กรผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสารของ ส. บูรพา หีบศพ ผูpวิจัยไดpเลือก

ออกแบบตัวอย]างจากการท่ีไดpทำการศึกษารpาน ส. บูรพา หีบศพ ในบทท่ี 4 ประกอบไปดpวย (1) การ

ออกแบบรpานคpา ออกแบบป̈ายช่ือรpานสำหรับยึดติดไวpท่ีตัวของอาคารพาณิชย1 โดยผูpวิจัยนำตรา

สัญลักษณ1แบบปกติ ท้ังแบบสีเต็ม และสีเดียวมาใชpเป\นตัวอย]าง นอกการน้ีผูpวิจัยยังนำสีท่ีไดpกำหนดไวp 

โดยมีชุดสีหลักคือสีเหลืองทอง และสีน้ำเงิน (2) การส่ือสารและการใหpขpอมูลของส่ือส่ิงพิมพ1 และการ

ส่ือสารในช]องทางออนไลน1 ผูpวิจัยไดpการกำหนดตำแหน]งวางของตราสัญลักษณ1 รูปภาพ คำบรรยาย 

และราคา นอกจากน้ันยังนำชุดสี และกราฟ�กประกอบท่ีกำหนดไวpมาใชpในการออกแบบ (3) การใชpสี

ในงานออกแบบต]าง ๆ โดยภาพรวมของการใชpสีประกอบไปดpวยสีเหลืองทอง และสีน้ำเงิน 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กรผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสารพบว]าบุคคลท่ี

เก่ียวขpองกับ ส. บูรพา หีบศพ มีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1มีความทันสมัยกว]าแบบเดิม มีความพึง

พอใจในการออกแบบอัตลักษณ1องค1กร และลายกราฟ�ก และสามารถรับรูpไดpว]าอัตลักษณ1องค1กรทำใหp

รูpสึกถึงความเป\นกันเอง ความสมเหตุสมผล ความชัดเจน ความอบอุ]น และความเป\นตัวตนของ  

ส. บูรพา หีบศพ ส]วนความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไปพบว]ามีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1แสดงใหpเห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงขององค1กร มีความพึงพอใจในการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ1องค1กร และสามารถรับรูp

ถึงความเป\นตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ ไดp



 

 

บทท่ี 7 

สรุปผล อภิปรายผล และขpอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาวิจัยแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

กรณีศึกษา ส. บูรพา หีบศพ โดยมีวัตถุประสงค1ในการวิจัย (1) เพ่ือสำรวจอัตลักษณ1องค1กรป_จจุบัน

ของ ส. บูรพา หีบศพ (2) เพ่ือเสนอแนะอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ผ]านการออกแบบเพ่ือ

การส่ือสาร (3) เพ่ือนำเสนอแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ ผูpวิจัยไดp

ทำการสรุปผลการวิจัยท่ีตอบประเด็นคำถามการวิจัย (1) แนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของ

ธุรกิจเก่ียวกับหีบศพควรเป\นอย]างไร (2) อัตลักษณ1องค1กรป_จจุบันของ ส. บูรพา หีบศพ เป\นอย]างไร 

(3) อัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสารควรเป\นอย]างไร ดังน้ี 

 

7.1 อัตลักษณ1องค1กรป_จจุบันของ ส. บูรพา หีบศพ 

 ผลการศึกษาแสดงใหpเห็นถึงองค1ประกอบอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ท่ีมี

เอกลักษณ1เฉพาะตัวท่ีบ]งบอกถึงความเป\นตัวตนขององค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ไดpแก] อัตลักษณ1ท่ี

มองเห็นไดp และอัตลักษณ1เชิงพฤติกรรม  

 7.1.1 อัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดpของ ส. บูรพา หีบศพ คือ ตราสัญลักษณ1ท่ีใชpอักษรตัวแรก “ส.” 

มาจากช่ือ และนามสกุลของคุณ “สิทธิพันธ1 สุริยเสนีย1” ส]วนคำว]า “บูรพา” มาจากทิศตะวันออก ซ่ึง

เป\นทิศท่ีพระอาทิตย1 หรือพระสุริยะข้ึน ซ่ึงสอดคลpองกับนามสกุล “สุริยเสนีย1” ส]วนสีท่ีใชpคือสีเหลือง 

และพ้ืนหลังสีดำ ส]วนสัญลักษณ1มีท่ีมาจากหีบศพขนาดย]อ และใชpตัวอักษรแบบไม]มีหัว จากการ

วิเคราะห1ตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ จัดอยู]ในหมวดหมู]สัญลักษณ1และกราฟ�ก เน่ืองจาก  

ส. บูรพา หีบศพ ใชpเป\นภาพท่ีลดทอนของหีบศพ ซ่ึงเป\นออกแบบโดยการเอาภาพท่ีคุpนตาหรือภาพท่ี

คนท่ัวไปรูpจักนำมาออกแบบใหpเป\นรูปสัญลักษณ1ท่ีจดจำไดpง]ายข้ึน เม่ือเห็นจะสามารถนึกออกไดpทันที

ว]ารูปสัญลักษณ1น้ันมีท่ีมาจากอะไร นอกจากน้ีในดpานรูปทรงท่ีใชpซ่ึงมีรูปร]างคลpายส่ีเหล่ียม ในความ

เช่ือของศาสนาพุทธยังหมายถึงส่ิงท่ีพิสูจน1ไดp และสามารถเปล่ียนแปลงไปไดpตามกาลเวลา แต]ถpาเป\น

ความเช่ือในศาสนาคริสต1คือเป\นสัญลักษณ1ของโลก และการมีชีวิตอยู]ในโลก  
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ภาพท่ี 7.1: ตราสัญลักษณ1 ส. บูรพา หีบศพ 
 

 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณG ส. บูรพา หีบศพ จากเฟซบุNก. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก 

https://www.facebook.com/sburapa1991/ 

 

ในดpานของตัวอักษรใชpแบบไม]มีหัว ซ่ึงส]วนมากนิยมใชpกับพวกช่ือหัวขpอหรือประโยคท่ีตpองการเนpนใหp

โดดเด]นมากข้ึน ท้ังน้ีตัวอักษรท่ีไม]มีหัวสามารถใหpความรูpสึกเป\นมืออาชีพแต]ยังเขpาถึงไดp ทำใหpรูpสึกถึง

ความทันสมัย และความเรียบง]าย ส]วนในดpานสีท่ีใชpคือ สีเหลือง พ้ืนหลังสีดำ ซ่ึงมีความเช่ือในทาง

ศาสนาพุทธว]าสีเหลืองทองเป\นสัญลักษณ1ของดวงอาทิตย1 และความเมตตาของพระพุทธเจpา ส]วนสีดำ

เป\นสัญลักษณ1ของความเศรpาโศก และการไวpทุกข1 ส]วนในดpานการออกแบบผลิตภัณฑ1 ส. บูรพา 

หีบศพ ท่ีมีความซับซpอนกว]ารpานอ่ืน มีหีบศพท่ีหนา แข็งแรง และดีกว]ามูลนิธิท่ัวไป มีแบบท่ีทำข้ึน

พิเศษหรือทำตามส่ัง นอกจากน้ียังพัฒนา และเปล่ียนแปลงแบบอยู]เสมอ  
 

ภาพท่ี 7.2: การออกแบบหนpารpานของ ส. บูรพา หีบศพ 
 

 
 

ท่ีมา: Google Maps. (2564). แผนท่ี ส. บูรพา หีบศพ สาขาบางกะป�. สืบคpนจาก 

 https://www.google.co.th/maps/place/ส+บูรพา+หีบศพ+(สาขาลาดกระบังหัว

 ตะเขp)/@13.7215299,100.7773926,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311d671e8

 aeb3773:0x565bcf5743f79fb3!8m2!3d13.7215299!4d100.7795866?hl=th 
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ส]วนในดpานของการออกแบบหนpารpานมีป̈ายช่ือรpาน ส. บูรพา หีบศพ ยึดติดไวpท่ีตัวของอาคารพาณิชย1 

โดยใชpพ้ืนหลังเป\นสีน้ำเงิน มีตัวอักษรสีเหลือง และสีขาว แต]ไม]มีตราสัญลักษณ1ของ ส. บูรพา หีบศพ 

ส]วนในดpานการใชpสีในงานออกแบบเห็นไดpจากตราสัญลักษณ1 ป̈ายช่ือหนpารpาน รายการสินคpา ชุด

พนักงาน รถส]งของ เว็บไซต1 เฟซบุ�ก และอินสตาแกรม โดยภาพรวมเห็นไดpว]าใชpสีเหลือง สีน้ำเงิน สี

ขาว และสีดำเป\นส]วนใหญ] ซ่ึงตรงกับผลิตภัณฑ1 และบริการของ ส. บูรพา หีบศพ 

 7.1.2 อัตลักษณ1เชิงพฤติกรรมท่ีเช่ือมโยงระหว]าง ส. บูรพา หีบศพ กับผูpบริโภคคือ การท่ีเขpา

ไปอยู]ในทุกท่ีท่ีมีคนเสียชีวิต การท่ีมีรpานคpาเขpาไปแฝงอยู]รอบตัวผูpบริโภค ซ่ึงต้ังอยู]ใกลpวัด และ

โรงพยาบาลเป\นหลัก การมีบริการท่ีครบวงจร การท่ีผลิตเอง และทำเองทุกกระบวนการ มีบริการ 

ใหpคำปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง และเป\นท่ีพ่ึงพาใหpแก]ผูpบริโภคในทุกข้ันตอนของการประกอบพิธีกรรม

ศพ นอกจากน้ันพนักงานทุกคนยังดูแลผูpบริโภคดุจคนภายในครอบครัว เน่ืองจาก ส. บูรพา หีบศพ  

มีพนักงานท่ีบริการอย]างจริงใจ และเต็มใจช]วยเหลือผูpบริโภคโดยไม]รังเกียจ ท้ังน้ีเน่ืองจากงานของ  

ส. บูรพา หีบศพ น้ันเป\นงานท่ีใหpบริการเฉพาะดpาน การใส]ใจในเร่ืองบริการจึงเป\นส่ิงสำคัญมาก 

 

7.2 อัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร 

 ผูpวิจัยไดpนำขpอมูลท่ีไดpจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห1 นำมาออกแบบเป\นอัตลักษณ1องค1กร

ของ ส. บูรพา หีบศพ และเสนอเป\นแนวทางตัวอย]างการใชpงานของอัตลักษณ1องค1กรผ]านการ

ออกแบบเพ่ือการส่ือสาร จากน้ันจึงนำผลงานมาถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ 

ส. บูรพา หีบศพ และบุคคลท่ัวไป 

 ส. บูรพา หีบศพ “ส.” ตัวแรกมาจากตัวอักษรตัวแรกของช่ือ และนามสกุลของผูpเร่ิมกิจการ  

คือ “สิทธิพันธ1 สุริยเสนีย1” ส]วนบูรพา มาจากทิศตะวันออก ซ่ึงเป\นทิศท่ีพระอาทิตย1 (พระสุริยะ) ข้ึน

ในยามเชpา เป\นการเร่ิมตpนของวันใหม]ท่ีมงคล ซ่ึงแสดงถึงแสงแห]งโชคลาภ อำนาจ ความเฟ�Êองฟู และมี

ความอบอุ]น ผูpวิจัยจึงนำแสงสว]างท่ีไดpจากพระอาทิตย1ท่ีข้ึนทางทิศตะวันออกในยามเชpามาเป\นแรง

บันดาลใจในการสรpางอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ นอกจากน้ีผูpวิจัยยังนำสีท่ีแสดงถึงความ

เป\นมิตรคือ สีเหลืองทอง และสีท่ีแสดงถึงความน]าเช่ือถือ ความสมเหตุสมผล และความม่ันคงคือสีน้ำ

เงินมาใชpประกอบในงานออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ซ่ึงชุดสีน้ีอยู]ในชุดสีท่ีผูpวิจัย

ไดpมาจากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi จากท่ีผูpวิจัยไดpคpนหาคำสำคัญบุคลิกภาพการส่ือสาร

ของ ส. บูรพา หีบศพ ตอนสัมภาษณ1เจpาของธุรกิจ ส]วนตัวอักษรใชpแบบไม]มีหัว เพ่ือใหpรูpสึกถึงความ

ทันสมัย และเรียบง]ายใหpเขpากับยุคสมัยในป_จจุบัน ในดpานกราฟ�กท่ีนำมาประกอบในส่ือ การออกแบบ

เพ่ือการส่ือสารขององค1กร ผูpวิจัยไดpรับแรงบันดาลใจของลวดลายมาจากไดpจากการกระจายตัวของ

แสง และแดดท่ีสาดส]องมาจากท่ีบูรพาหรือทิศตะวันออก ซ่ึงเป\นทิศท่ีพระอาทิตย1ข้ึนในยามเชpา 
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ภาพท่ี 7.3: ตราสัญลักษณ1 ส. บูรพา หีบศพ แบบใหม] และแบบเดิม 
 

 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กรท่ีผ]านการออกแบบเพ่ือการส่ือสารของ ส. บูรพา 

หีบศพ จากบุคคลท่ีเก่ียวขpองของ ส. บูรพา หีบศพ มีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความ

ทันสมัยกว]าแบบเดิม อาจเน่ืองจากผูpวิจัยมีการลดทอนใหpเรียบง]ายข้ึน และต]างจากแบบเดิมท่ีมี

รายละเอียดค]อนขpางมาก บุคคลท่ีเก่ียวขpองของยังมีความพึงพอใจเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณ1องค1 

และการออกแบบลวดลายกราฟ�กท่ีใชpในอัตลักษณ1องค1กรใหม] อาจเป\นเพราะผูpวิจัยมีแนวความคิด 

มุมมอง และรูปแบบของงานออกแบบท่ีแปลกใหม]ไปนำเสนอ จึงทำใหpเป\นท่ีพึงพอใจ นอกจากน้ัน

บุคคลท่ีเก่ียวขpองกับ ส. บูรพา หีบศพยังสามารถรับรูpถึงความเป\นกันเอง ความสมเหตุสมผล ความ

ชัดเจน โปร]งใส เป�ดเผย ความอบอุ]น พ้ืนบpาน ดูเป\นครอบครัว และความเป\นตัวตนของ ส. บูรพา 

หีบศพ ท้ังน้ีอาจเป\นเพราะผูpวิจัยไดpทำการสัมภาษณ1เจpาของธุรกิจ และเก็บขpอมูลเก่ียวกับ ส. บูรพา 

หีบศพ จากน้ันจึงนำมาวิเคราะห1 และเสนอออกมาเป\นอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ตามท่ีเจpาของธุรกิจ 

ส. บูรพา หีบศพ ตpองการ ส]วนบุคคลท่ัวไปมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]แสดงใหpเห็นถึง

การเปล่ียนแปลงขององค1กร นอกจากน้ันยังมีความพึงพอใจในการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ1องค1กรใหม] 

อาจเป\นเพราะอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]มีการเปล่ียนแปลงท่ีใหpดูทันสมัยข้ึน และเขpากับยุคสมัย

ป_จจุบัน นอกจากน้ันบุคคลท่ัวไปยังรับรูpถึงความเป\นตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ ซ่ึงเป\นมุมมองจาก

ภาพรวมของการรับรูpท้ังหมด จึงแสดงใหpเห็นว]าผูpวิจัยสามารถนำอัตลักษณ1องค1กรออกมาไดpสำเร็จ 

และสามารถทำใหpบุคคลท่ัวไปรับรูpถึงความเป\นอัตลักษณ1 และตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ ไดp 

 

7.3 แนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ 

 จากการศึกษาแสดงใหpเห็นถึงแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับ

หีบศพ สามารถแบ]งออกเป\น 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
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 ข้ันตอนท่ี 1 ทำการเก็บขpอมูลเก่ียวกับองค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ โดยการรวบรวมขpอมูล

จากการสำรวจ และสัมภาษณ1ผูpประกอบการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขpองโดยตรงเก่ียวกับประวัติความ

เป\นมา ผลิตภัณฑ1หรือบริการ กลยุทธ1การวางแผนการตลาดของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ กลุ]มเป̈าหมาย 

และความตpองการ จากน้ันนำขpอมูลท่ีไดpมาวิเคราะห1 และจับประเด็นหรือคำสำคัญเป\นออกมา ใน

ข้ันตอนน้ีผูpวิจัยใชpคำสำคัญจากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi เพ่ือคpนหาบุคลิกภาพการส่ือสาร

เขpามาช]วย จากน้ันคัดเลือกคำสำคัญท่ีไดpมาลองพิจารณา เปรียบเทียบ สรpางแนวความคิด โดยเม่ือ

กล]าวถึงคำสำคัญน้ีแลpวนึกถึงอะไรไดpบpาง ซ่ึงผูpวิจัยไดpนำแผนภาพความคิดมาเป\นเคร่ืองมือช]วยในการ

วิเคราะห1คำสำคัญท่ีไดpจากองค1กร 

 

ภาพท่ี 7.4: แนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ ข้ันตอนท่ี 1 
 

 
 

 ข้ันตอนท่ี 2 ทำการเช่ือมโยงความคิดสำคัญออกมาจากแผนภาพ ซ่ึงผูpวิจัยทำการเช่ือมโยง

เร่ืองราวประวัติความเป\นมาของช่ือองค1กร โดยเป\นการบอกท่ีมาท่ีไป และยังเป\นการสรpางความ

น]าเช่ือถือใหpแก]องค1กร จากน้ันเสนอเป\นแนวความคิดในการสรpางองค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ  

 

ภาพท่ี 7.5: แนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ ข้ันตอนท่ี 2 

 

 
   

 ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบอัตลักษณ1ขององค1กรจากแนวความคิดท่ีไดp โดยส่ือสารออกมาเป\นส่ิงท่ี

สามารถรับรูpไดpโดยสายตา เช]น ตราสัญลักษณ1 ตัวหนังสือ สีสัน ลวดลายกราฟ�ก เป\นตpน จากน้ันนำ 

อัตลักษณ1ขององค1กรท่ีไดpมาออกแบบการประยุกต1ในการใชpงานออกแบบเพ่ือการส่ือสาร ผลิตภัณฑ1 

การส่ือสาร และการโฆษณา 
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ภาพท่ี 7.6: แนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ ข้ันตอนท่ี 3 

 

 
 

 โดยข้ันตอนการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพท้ัง 3 ข้ันตอน 

ตpองคำนึงถึงประเด็นสำคัญท่ีเป\นองค1ประกอบของอัตลักษณ1องค1กร ดังน้ี 

  (1) พฤติกรรม และการบริการของพนักงานควรมีปริมาณพนักงานท่ีมากเพียงพอ 

สามารถใหpบริการไดpอย]างท่ัวถึง และตpองฝÆกฝนพนักงานมาอย]างดี โดยรวมแลpวการบริการในธุรกิจ

ประเภทน้ีเป\นเร่ืองท่ีละเอียดอ]อน และเก่ียวขpองกับความตาย พนักงานจึงตpองมีจิตใจท่ีเพียบพรpอม 

กระตือรือรpน มีใจใหpบริการ มีความรูpในเร่ืองน้ี มีความรับผิดชอบ และเต็มใจช]วยเหลือผูpบริโภคโดยไม]

รังเกียจ เน่ืองจากเป\นงานท่ีใหpบริการเฉพาะดpาน การใส]ใจในเร่ืองบริการจึงเป\นส่ิงท่ีสำคัญมาก 

  (2) ผลิตภัณฑ1ตpองมีคุณภาพ มีความหลากหลายของราคา และรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ1 ในทุกคร้ังก]อนส]งสินคpาใหpกับผูpบริโภคตpองทำการตรวจสอบอย]างละเอียดเพ่ือลดความเส่ียง

ของการมีป_ญหากับผลิตภัณฑ1 ซ่ึงจะทำใหpภาพลักษณ1ของผลิตภัณฑ1น]าเช่ือถือก]อนส]งออกไปถึงมือ

ผูpบริโภค 

  (3) รpานคpาปลีกควรมีสาขาท่ีต้ังอยู]ในเขตชุมชน และมีทำเลท่ีต้ังอยู]ใกลpกับวัดหรือ

โรงพยาบาล เพ่ือทำใหpผูpบริโภคสามารถเขpาถึงบริการไดpง]าย นอกจากน้ันบรรยากาศของรpานคpาหีบศพ

ควรมีป̈ายช่ือรpานคpาเพ่ือบอกถึงผลิตภัณฑ1 และบริการ มีป̈ายช่ือท่ีใชpตราสัญลักษณ1 ชุดสี และรูปแบบ

ตัวอักษรเดียวกัน ควรมีการตกแต]งภายในท่ีดูดี น]าเช่ือถือ และเชิญชวนใหpผูpบริโภคเขpาไปใชpบริการ 

  (4) การส่ือสาร และการใหpขpอมูลในแต]ละช]องทาง ควรนำอัตลักษณ1ขององค1กร ตรา

สัญลักษณ1 และรูปแบบของงานออกแบบมาใชpใหpเป\นแบบเดียวกัน จัดวางองค1ประกอบศิลปË

เหมือนกัน และใชpสีท่ีกำหนดไวpในอัตลักษณ1ขององค1กรเท]าน้ัน ท้ังบนช]องทางออนไลน1 และบนส่ือ

ส่ิงพิมพ1ต]าง ๆ 

  (5) ชุดสีท่ีใชpงานงานออกแบบต]าง ๆ ควรเลือกใหpเหมาะสม และใชpสีตามท่ีกำหนดไวp

ในอัตลักษณ1ขององค1กร ท้ังในตราสัญลักษณ1 ป̈ายช่ือหนpารpาน รายการสินคpา ชุดพนักงาน รถส]งของ 

เว็บไซต1 เฟซบุ�ก อินสตาแกรม และส่ือต]าง ๆ ขององค1กร เพ่ือทำใหpเป\นท่ีจดจำของผูpบริโภค 

เน่ืองจากว]าสีเป\นส่ิงท่ีสามารถจดจำไดpง]ายท่ีสุด ดังน้ันจึงตpองใชpใหpถูกตpอง 
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 สรุปแนวทางการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ เน่ืองจากธุรกิจประเภท

น้ีเป\นธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับความตาย และการสูญเสีย ในการเสนอแนวความคิดออกมาควรไปใน

ทิศทางท่ีดี สรpางสรรค1 ไม]เศรpาหมอง และเป\นแนวความคิดท่ีช]วยสรpางพลังบวกใหpกับผูpบริโภคท่ีพ่ึงเกิด

การสูญเสียไดp ซ่ึงการกำหนดอัตลักษณ1องค1กรท่ีชัดเจนจะช]วยสรpางความแตกต]างระหว]างองค1กรใน

ธุรกิจประเภทเดียวกัน ทำใหpผูpบริโภครับรูpถึงส่ิงท่ีตpองการส่ือสารออกมาขององค1กร และทำใหpองค1กร

น้ันประสบความสำเร็จ ท้ังน้ี การเลือกใชpหรือเลือกนำอัตลักษณ1องค1กรแบบใดมาใชpน้ัน ข้ึนอยู]กับ

ความตpองการของเจpาของธุรกิจท่ีตpองการส่ือสารถึงผูpบริโภค 

 

7.4 ขpอจำกัดของงานวิจัย 

 ในการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยท่ีเก่ียวขpองภายในประเทศ ผูpวิจัยพบว]ามีงานวิจัยใน

ลักษณะเดียวกันนpอย อีกท้ังยังไม]มีเอกสารรวบรวมรpานคpาท่ีเก่ียวขpองกับธุรกิจหีบศพ หรืองานวิจัยท่ี

นำเสนอแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพมาก]อน แต]อย]างไรก็ตาม 

ผูpวิจัยพยายามวิเคราะห1ขpอมูลอ่ืนท้ังจากงานวิจัย และบทความท่ีสอดคลpองกับงานวิจัย เพ่ือใหpไดp

ขpอมูลครบทุกประเด็น 

 และจากสถานการณ1 Covid-19 ในป_จจุบันส]งผลใหpผูpวิจัยทำการเก็บขpอมูลไดpค]อนขpางลำบาก 

เน่ืองจากตpองสัมภาษณ1ผูpประกอบการของ ส. บูรพา หีบศพ และผูpวิจัยตpองลงสำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บ

ขpอมูลภายในสำนักงานใหญ]ของ ส. บูรพา หีบศพ ซ่ึงในสถานการณ1ป_จจุบันน้ีควรตpองเวpนระยะห]างกัน

ไวp เพ่ือป̈องกัน และควบคุมการแพร]ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

7.5 ขpอเสนอแนะ 

 7.5.1 ขpอเสนอแนะสำหรับ ส. บูรพา หีบศพ 

 งานวิจัยน้ีเป\นการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาเดียวเท]าน้ัน และเป\นการเสนอแนะใหpกับ ส. บูรพา 

หีบศพ เป\นหลัก โดย ส. บูรพา หีบศพ สามารถนำแนวทางท่ีไดpจากการวิจัยน้ีไปใชpในอัตลักษณ1ของ

องค1กรของตนไดp ผูpวิจัยมีจุดมุ]งหมายใหpผูpประกอบการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขpองนำอัตลักษณ1ไปใชpในการ

ออกแบบส่ือสารในทุกสาขา เพ่ือใชpเป\นมาตรฐานเดียวกัน มีการออกแบบไปในทิศทางเดียวกัน โดย

กำหนดใหpทุกสาขารวมท้ังสำนักงานใหญ]ใชpตราสัญลักษณ1 และองค1ประกอบศิลปËของการออกแบบ

เป\นระบบเดียวกันของ ซ่ึงจะทำใหpผูpบริโภคสามารถจดจำอัตลักษณ1ท่ีแสดงถึงความเป\นตัวตนของ

องค1กรไดp อีกท้ังยังสามารถทำใหpไดpเปรียบคู]แข]งในเร่ืองของการประชาสัมพันธ1 ความน]าเช่ือถือใน

คุณภาพและการบริการ 
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 7.5.2 ขpอเสนอแนะสำหรับผูpประกอบการธุรกิจท่ีตpองการสรpางอัตลักษณ1องค1กร 

สำหรับผูpประกอบการธุรกิจท่ีตpองการสรpางอัตลักษณ1องค1กร สามารถนำแนวทางการ

ออกแบบอัตลักษณ1ขององค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพไปประยุกต1ใชpในการสรpางหรือปรับปรุงอัต

ลักษณ1องค1กรของตนไดp โดยนำวิธีการและข้ันตอนในการสรpางอัตลักษณ1องค1กรของธรุกิจเก่ียวกับ

หีบศพท่ีผูpวิจัยไดpทำการศึกษาไวpในงานวิจัยน้ีมาใชpใหpเกิดประโยชน1 เพ่ือพัฒนาและสรpางองค1กรใหpมี

ภาพลักษณ1ท่ีดี น]าเช่ือถือ และเป\นท่ีจดจำย่ิงข้ึน 

 7.5.3 ขpอเสนอแนะสำหรับนักออกแบบอัตลักษณ1องค1กร 

สำหรับนักออกแบบอัตลักษณ1องค1กรท่ีตpองการออกแบบอัตลักษณ1ขององค1กรของ

ธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ สามารถศึกษาจากงานวิจัยน้ีไดp สามารถนำไปใชpเป\นแนวทางในการออกแบบ 

อัตลักษณ1ขององค1กรของธุรกิจอ่ืนไดp โดยนำวิธีการและข้ันตอนในการสรpางอัตลักษณ1องค1กรของธรุกิจ

เก่ียวกับหีบศพท่ีผูpวิจัยไดpทำการศึกษาไวpในงานวิจัยน้ีมาประยุกต1ใชpในงานออกแบบอัตลักษณ1องค1กร

ของธุรกิจอ่ืนท่ีนักออกแบบตpองการ 

 7.5.4 ขpอเสนอแนะสำหรับนักวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังต]อไปควรเพ่ิมเติมเร่ืองคู]มือการนำอัตลักษณ1องค1กร องค1ประกอบ และ

การนำใชpงานอย]างชัดเจน เช]น การออกแบบตกแต]งสภาพแวดลpอมภายในของรpานคpาท่ีเช่ือมโยงกับ

พฤติกรรมของผูpบริโภค การจัดผังภายในรpาน การจัดแสดงผลิตภัณฑ1ภายในรpาน และการเลือกใชpวัสดุ

ท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณ1ขององค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ เพ่ือส่ือสารใหpผูpบริโภคไดpรับรูp ไดpสัมผัส

ถึงตัวตน ทำใหpผลิตภัณฑ1และบริการมีภาพลักษณ1ท่ีดี น]าเช่ือถือ ส]งเสริมการขาย มีเอกลักษณ1

เฉพาะตัวท้ังในดpานธุรกิจและสภาพแวดลpอม และสามารถดึงดูดกลุ]มผูpบริโภคใหม] ๆ เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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ภาคผนวก ก วิธีการเก็บขpอมูล 

 

1. การสัมภาษณ1แบบเจาะลึกหรือการสัมภาษณ1เชิงลึก (In-depth Interview) 

 นงลักษณ1 วิรัชชัย (2543, น. 70) ไดpอธิบายว]าการสัมภาษณ1เป\นวิธีการเก็บรวบรวมขpอมูล

โดยใชpการสนทนา ซักถามและโตpตอบแบบเผชิญหนpาระหว]างผูpสัมภาษณ1กับผูpใหpสัมภาษณ1 และ 

ผูpสัมภาษณ1 มีการเก็บขpอมูลดpวยการสังเกตบุคลิกภาพ กิริยาท]าทาง การพูด เจตคติ ขณะท่ี

สัมภาษณ1 เพ่ือนำมาพิจารณาสรุปผลตามป_ญหาการวิจัยท่ีกำหนดไวp เช]นเดียวกันกับ 

ณรงค1 โพธ์ิพฤกษานันท1 (2557, น. 198) ซ่ึงมีความเห็นว]าท่ีคลpายกันว]า การสัมภาษณ1เป\นการ

รวบรวมขpอมูลแบบเผชิญหนpาโดยอาศัยการสนทนาซักถามระหว]างผูpสัมภาษณ1 และผูpถูกสัมภาษณ1 

ซ่ึงผูpสัมภาษณ1ควรมีมนุษยสัมพันธ1ค]อนขpางสูง จึงทำใหpการสัมภาษณ1บรรลุเป̈าหมายตามท่ีตpองการ 

 การสัมภาษณ1แบบเจาะลึกหรือการสัมภาษณ1เชิงลึกเป\นการสัมภาษณ1ท่ีมีจุดสนใจอยู]แลpว จึง

พยายามหันเหความสนใจของผูpถูกสัมภาษณ1ใหpเขpาสู]จุดท่ีสนใจ เพราะในบางคร้ังผูpถูกสัมภาษณ1อาจจะ

ไม]ตpองการทราบเหตุผลหรือขpอเท็จจริงในเร่ืองท่ีสัมภาษณ1 ในทุกข้ันตอนจึงเลือกสัมภาษณ1ออกจากจุด

ท่ีตpองการ ลักษณะท่ีสำคัญของการสัมภาษณ1แบบน้ี จึงข้ึนอยู]ท่ีว]าผูpวิจัยจะตpองรูpก]อนอยู]แลpวว]า

ตpองการขpอมูลอะไร ชนิดใด เม่ือเห็นว]าผูpถูกสัมภาษณ1นอกเร่ืองจากจุดท่ีสนใจ ก็จะตpองพยายามโยง

เขpาประเด็นท่ีตpองการจะสัมภาษณ1 (สุภางค1 จันทวานิช, 2549, น. 77) 

 การใชpรูปภาพประกอบในการสัมภาษณ1 (Photo elicitation) Bignante (2010) ไดpใหpขpอมูล

ไวpว]าเป\นวิธีการสัมภาษณ1ในสังคมวิทยาภาพ และการวิจัยการตลาดท่ีใชpภาพเพ่ือกระตุpนความคิดเห็น 

ประเภทของภาพท่ีใชpรวมถึงการถ]ายภาพ วิดีโอ การ1ตูน ภาพวาด และการโฆษณาอ่ืน ๆ ในกลุ]มผูpใหp

สัมภาษณ1 โดยมีวัตถุประสงค1หลักของการสัมภาษณ1เพ่ือกระตุpนดpวยภาพถ]าย การบันทึกว]าอาสาสมัคร

ตอบสนองอย]างไรบpาง โดยอpางถึงความหมาย และคุณค]าทางสังคมส]วนบุคคล ซ่ึงความหมาย และ

อารมณ1ท่ีแสดงออกมาอาจแตกต]างกันไปในแต]ละบุคคล (Harper, 2002) 

 ขpอดีของการสัมภาษณ1ผูpวิจัยสามารถสรุปไดpท้ังหมด 6 ประการ ไดpแก] ประการแรก การ

สัมภาษณ1เป\นการสนทนากันโดยตรงระหว]างผูpถูกสัมภาษณ1กับผูpสัมภาษณ1 จึงทำใหpท้ังคู]สามารถทำ

ความเขpาใจในขpอมูลไดpตรงกัน ถpาเกิดการเขpาใจผิดข้ึนระหว]างสัมภาษณ1ก็จะสามารถแกpไขไดpทันทีใน

ขณะท่ีผูpวิจัยกำลังทำการสัมภาษณ1อยู] ประการท่ีสอง การสัมภาษณ1สามารถใชpกับคนไดpทุกคน ทุก

ระดับช้ัน ทุกระดับการศึกษา ไม]ว]าจะอ]านออกเขียนไดpหรือไม]ไดpก็ตาม ซ่ึงดีกว]าแบบสอบถามท่ีตpอง

ใชpไดpกับคนท่ีอ]านออกเขียนไดpเท]าน้ัน ประการท่ีสาม การสัมภาษณ1มีลักษณะท่ียืดหยุ]นไดpมาก 

สามารถดัดแปลงคำถามไดp และแกpไขคำถามไดp หรือถามจนกว]าผูpถูกสัมภาษณ1จะเขpาใจคำถามก็ไดp 

ประการท่ีส่ี การสัมภาษณ1ช]วยแกpป_ญหาเร่ืองการไดpรับแบบสอบถามกลับคืนมานpอยหรือไม]นำมาคืน 

การสัมภาษณ1ถpาสัมภาษณ1เท]าไรก็ไดpขpอมูลเท]าน้ัน ซ่ึงไม]เกิดการสูญหายเหมือนกับการส]ง
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แบบสอบถามไปใหpกรอกคำตอบ ประการท่ีหpา ในขณะท่ีกำลังสัมภาษณ1ผูpสัมภาษณ1สามารถใชpวิธี

สังเกตการณ1ประกอบไดpดpวย เพ่ือดูว]าผูpตอบคำถามตอบดpวยความจริงใจหรือไม] โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับฐานะความเป\นอยู]รายไดp และถpาเป\นการประเมินทรัพย1สินการสัมภาษณ1จะเป\นวิธีท่ีใชpไดpผล

ดีกว]าวิธีอ่ืน ประการสุดทpาย การวิจัยเชิงคุณภาพท่ีแสวงหาความรูpโดยการพิจารณาปรากฏการณ1

สังคม จากสภาพแวดลpอมตามความเป\นจริงในทุกมิติ ท่ีเก่ียวขpองกับพฤติกรรมมนุษย1 ความรูpสึกนึกคิด 

อารมณ1 จิตใจ ความคิดเห็น และทัศนคติ ดังน้ันการรวบรวมขpอมูลโดยการเขpาไปสนทนาดpวยการ

สัมภาษณ1จึงเป\นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 แต]ในทางกลับกันวิธีการสัมภาษณ1ก็มีขpอจำกัดอยู]หลายประการเช]นกัน คือ ประการแรก การ

สัมภาษณ1เปลืองค]าใชpจ]ายมาก เพราะตpองใชpเวลา ตpองใชpพลังงาน และจำนวนเงินท่ีค]อนขpางมาก 

ประการท่ีสอง ขpอมูลท่ีไดpจากการสัมภาษณ1จะเช่ือถือไดpหรือไม]น้ัน ข้ึนอยู]กับการใหpความร]วมมือของผูp

ถูกสัมภาษณ1 และความเต็มใจของผูpถูกสัมภาษณ1 ประการท่ีสาม ผลสำเร็จท่ีไดpจากการสัมภาษณ1น้ัน 

จะข้ึนอยู]กับความสามารถในการต้ังซักถามของผูpสัมภาษณ1 ประการท่ีส่ี ในการสัมภาษณ1บางคร้ังก็

ข้ึนอยู]กับสภาพทางอารมณ1ของผูpถูกสัมภาษณ1กับผูpสัมภาษณ1 จึงทำใหpอาจเกิดความบิดเบือนในขpอมูล

ท่ีไดpมาของการสัมภาษณ1 ประการท่ีสุดทpาย ในการสัมภาษณ1บางคร้ังข้ึนอยู]กับการตัดสินใจในขณะน้ัน

ของผูpสัมภาษณ1 และการจดจำของผูpถูกสัมภาษณ1อาจทำใหpขpอมูลผิดพลาดไม]เป\นไปตามความจริงไดp 

 

2. สำรวจภาคสนาม โดยใชpวิธีสังเกตการณ1แบบไม]มีส]วนร]วม (Non-participant Observation) 

 สุภางค1 จันทวานิช (2549, น. 45) ไดpกล]าวว]าการสังเกตคือ การเฝ̈าดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย]างใส]ใจ

และมีระเบียบวิธี เพ่ือวิเคราะห1หรือหาความสัมพันธ1ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ันกับส่ิงอ่ืน การสังเกตท่ีผูpสังเกต

ไม]ไดpเขpาไปใชpชีวิตหรือทำกิจกรรมร]วมกับกลุ]มคนท่ีกำลังศึกษา โดยไม]ตpองการใหpผูpถูกสังเกตรูpสึก

รบกวน เพราะอาจทำใหpพฤติกรรมผิดไปจากปกติไดp (สุมิตร สุวรรณ, 2555, น. 2) 

 ผูpวิจัยเลือกใชpวิธีการสังเกตแบบไม]มีส]วนร]วม โดยงานวิจัยน้ีผูpวิจัยตpองการเขpาไปในพ้ืนท่ีของ 

ส. บูรพา หีบศพ เพ่ือสำรวจ เขตลาดพรpาว กรุงเทพมหานคร และเก็บขpอมูลสภาพแวดลpอม ผูpวิจัยจะ

คอยสังเกตโดยรอบ ส. บูรพา หีบศพ และทำเป\นบุคคลภายนอกโดยไม]เขpา ไปยุ]งกับบุคลากรหรือ

ผูpบริโภคท่ีเขpามาซ้ือสินคpาของ ส. บูรพา หีบศพ เน่ืองจากว]าผูpวิจัยตpองการสำรวจ และเก็บขpอมูลอย]าง

ไม]เป\นทางการ จึงไม]ตpองการใหpผูpท่ีอยู]โดยรอบของสถานท่ีเก็บขpอมูลรูpสึกถูกรบกวนจากตัวผูpสังเกต  

 ขpอดีของวิธีการสังเกตแบบไม]มีส]วนร]วมท่ีเก่ียวขpองกับงานวิจัยสามารถสรุปไดpท้ังหมด 6 

ประการ คือ ประการแรก ในการเร่ิมตpนเก็บขpอมูลของผูpวิจัย ผูpวิจัยสามารถเก็บขpอมูลไดpดีในสถานท่ี

และในสภาพแวดลpอมท่ีผูpวิจัยตpองการเขpาไปทำการสังเกต ประการท่ีสอง ผูpวิจัยสามารถสำรวจ เก็บ 

และรวบรวมขpอมูลต]าง ๆ ไดpโดยง]าย โดยไม]มีผูpใดเขpามารบกวนการทำงานของผูpวิจัย ประการท่ีสาม 

ผูpวิจัยสามารถใชpเวลาเก็บรวบรวมขpอมูลต]าง ๆ ไดpในระยะเวลาอันส้ัน และผูpวิจัยไม]ตpองส้ินเปลือง
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ค]าใชpจ]ายกับการสังเกตในคร้ังน้ี ประการท่ีส่ี วิธีน้ีเป\นการช]วยผูpวิจัยเก็บขpอมูลท่ีเก่ียวกับสถานท่ีท่ีไม]

สามารถหาขpอมูลไดpท่ัวไป เพราะเป\นขpอมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีผูpวิจัยอยากทราบท่ีจะศึกษา ประการท่ี

หpา วิธีน้ีเป\นการช]วยใหpผูpวิจัยสามารถเก็บขpอมูลเพ่ิมเติมหรือเป\นขpอมูลท่ีเสริมความเขpาใจใหpชัดเจน

ถูกตpองย่ิงข้ึน นอกเหนือจากการท่ีผูpวิจัยไดpขpอมูลมาจากเอกสาร หรือขpอมูลมาจากบนเว็บไซต1 ประการ

สุดทpาย วิธีน้ีเป\นการน้ีทำใหpผูpวิจัยไดpทำการศึกษาในสถานท่ีจริงของ ส. บูรพา หีบศพ 

 ในทางกลับกันการใชpวิธีการสังเกตแบบไม]มีส]วนร]วมท่ีเก่ียวขpองกับงานวิจัยก็มีขpอจำกัดอยู]

หลายประการเช]นกัน ไดpแก] ประการแรก ถpาผูpวิจัยถูกรบกวนจากรอบขpาง ท้ังเร่ืองเก่ียวกับบุคคล 

เก่ียวกับสภาพอากาศ และเก่ียวกับเร่ืองท่ีไม]คาดคิด ก็อาจจะทำใหpการสังเกตของผูpวิจัยมีป_ญหา หรือ

อาจทำใหpล]าชpาลงไดp ประการท่ีสอง ขpอมูลท่ีผูpวิจัยเก็บไดpอาจจะไม]ละเอียดหรือสมบูรณ1เพียงพอเท]า

วิธีการสังเกตแบบมีส]วนร]วม อันเน่ืองมาจากผูpวิจัยไม]ไดpเป�ดเผยตัวตนในการทำการเก็บขpอมูล ประการ

ท่ีสาม ผูpวิจัยไม]สามารถเก็บขpอมูลบางอย]างท่ีไม]ถูกอนุญาตใหpเขpาไปสังเกตไดp ประการสุดทpาย บางคร้ัง

ผลของการสังเกตมักมีลักษณะซ่ึงเป\นการพรรณนา ท่ีค]อนขpางละเอียดลึกซ้ึงยากเกินกว]าท่ีผูpวิจัยจะทำ

การประเมิน และแปลความหมาย 

 

3. การศึกษาเอกสาร และทฤษฎีท่ีเก่ียวขpองกับงานวิจัย 

 การใชpขpอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขpองสามารถแยกไดpเป\นหลายประเภท โดยมักแยกตามท่ีมาของ

เอกสาร หรือจำแนกเป\นเอกสารช้ันตpน เอกสารช้ันรอง เอกสารช้ันตpนคือเอกสารท่ีเป\นขpอมูลหรือ

หลักฐานโดยตรงท่ีเป\นตpนฉบับ ส]วนเอกสารช้ันรองคือเอกสารท่ีไดpมาจากแหล]งอ่ืน ๆ เช]น ไดpจากผูp

รวบรวมไวpแลpว และนำมาวิเคราะห1 เสนอหรืออpางอิง ซ่ึงเอกสารช้ันรองน้ีเป\นเอกสารท่ีผูpวิจัยไดpเลือก

นำมาใชpในการวิจัยคร้ังน้ี ขpอมูลเอกสารเป\นขpอมูลท่ีนำมาใชpประโยชน1ไดpมาก แต]ผูpวิจัยจะตpองใชp

เวลาค]อนขpางมาก และตpองอดทนในการตรวจสอบ วิเคราะห1 ตีความเน้ือเน้ือหาเหล]าน้ี และท่ีสำคัญคือ

ผูpวิจัยจะตpองคpนหาเอกสารใหpไดpเสียก]อน ถpาเป\นเอกสารท่ีหาอยาก การใชpความสามารถในการเสาะ

แสวงหาก็ตpองอาศัยความอดทนอดกล้ันเป\นประการสำคัญ (สุภางค1 จันทวานิช, 2549, น. 107) 

 ขpอดีของการศึกษาขpอมูลจากเอกสารสามารถสรุปไดpท้ังหมด 6 ประการ คือ ประการแรก 

การศึกษาขpอมูลจากเอกสารเป\นขpอมูลท่ีอยู]น่ิง ๆ สามารถตามเก็บขpอมูลไดpจากแหล]งต]าง ๆ ไดpโดยง]าย

กว]าขpอมูลประเภทอ่ืน ๆ ประการท่ีสอง การศึกษาขpอมูลประเภทสถิติ และตัวเลข เป\นขpอมูลท่ีชอบ

ธรรม ท่ีผูpวิจัยจะนำมาใชpวิเคราะห1 และยืนยันการตีความของตน และยังช]วยใหpมีความน]าเช่ือถือมาก

ย่ิงข้ึนดpวย ประการท่ีสาม การศึกษาขpอมูลจากเอกสารเป\นขpอมูลท่ีมีอยู]แลpวเป\นปกติ เป\นขpอมูลตาม

ธรรมชาติ จึงช]วยสะทpอนรายละเอียดของเหตุการณ1ต]าง ๆ และบริบทต]าง ๆ หรือสภาพความเป\นจริง

ท่ีมีความครอบคลุม ประการท่ีส่ี การศึกษาขpอมูลจากเอกสารมักไม]มีทุนหรือค]าใชpจ]ายในการเรียกเก็บ

ค]าบริการ ประการท่ีหpา การศึกษาขpอมูลจากเอกสาร และสถิติเป\นขpอมูลท่ีไม]มีปฏิกิริยาต]อผูpวิจัย
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เหมือนขpอมูลบุคคล จึงเป\นวิธีท่ีเหมาะสมสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห1ขpอมูลท่ีไม]ตpองการ

ปฏิกิริยาหรือความรูpสึกไม]เป\นธรรมดา ประการท่ีสุดทpาย การศึกษาขpอมูลจากเอกสารอาจใชpเป\นส]วน

หน่ึงของการวิจัย วิธีหลักของการวิจัย หรือส]วนขยายเพ่ิมเติมของงานวิจัยก็ไดp  

 ในทางกลับกัน การศึกษาขpอมูลจากเอกสารก็มีขpอจำกัดอยู]หลายประการเช]นกัน คือ ประการ

แรก การศึกษาขpอมูลจากเอกสารอาจไม]ถือเป\นตัวแทนของประชากรไดp โดยเฉพาะขpอมูลส]วนตัว 

ประการท่ีสอง การศึกษาขpอมูลจากเอกสารน้ีขาดความเป\นกลางทางความคิด เพราะเป\นความคิดเห็น

ของผูpเขียนท้ังหมด ถpารับขpอเท็จจริงน้ีไม]ไดpก็ควรหลีกเล่ียงการใชpของมูลประเภทน้ี ประการท่ีสาม 

การศึกษาขpอมูลจากเอกสารน้ีขาดความตรง ความถูกตpอง และสมบูรณ1แบบของขpอมูล ถpาผูpวิจัย

ตpองการใชpขpอมูลประเภทน้ี อาจตรวจสอบความตรงไดpจากการพิจารณาขpอมูลจากความน]าเช่ือถือ 

และความเป\นไปไดpของขpอมูล ประการท่ีส่ี การศึกษาขpอมูลจากเอกสารบางชนิดมีลักษณะหลอกลวง

ผูpอ]านใหpเขpาใจผิด หรือบางคร้ังผูpเขียนก็หลอกลวงตัวเอง เอกสารบางรายการสรุปขpอมูลแบบ 

ลวก ๆ เพราะผูpเขียนต้ังใจจะใชpเหตุผลง]าย ๆ มาอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน เม่ือพบเจอส่ิงท่ีผูpเขียนไม]สามารถ

อธิบายไดpก็คาดเดาเอาเองว]าไดpเกิดอะไรข้ึน ประการท่ีสุดทpาย การศึกษาขpอมูลจากเอกสารอาจมี

จุดอ]อนจากการท่ีผูpเขียนขาดขpอมูลท่ีเพียงพอท่ีจะหล]อหลอมความคิดของตนเอง หรือเกิดจากการ

ตีความตามใจตนเอง ส่ิงเหล]าน้ีจะไม]เกิดป_ญหาถpาผูpเขียนระบุไวpอย]างชัดเจนแลpวว]าตนมีขpอมูลเพียงใด

ในการสรุปความคิดหรือตีความ
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ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ1เชิงลึก 
 

สัมภาษณ1คุณ...............................................................................ตำแหน]ง............................................. 

วันท่ี........................................................................................เวลาสัมภาษณ1......................................... 

❏ เร่ิมบันทึกเสียง 

 

ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ1 
ถาม

เรียบรpอย 
หมายเหตุ 

1 ประวัติความเป\นมา และนโยบายของบริษัท   

 • จดทะเบียนจัดต้ังแต]ต้ังบริษัทวันท่ีเท]าไหร] ❏  
• ก]อต้ังมาก่ีปdแลpว ❏ 

• ความเป\นมาของบริษัทมีจุดเร่ิมตpนจากอะไร ❏  
• นโยบายของบริษัทมีอะไรบpาง  ❏ 

 

2 แนวความคิดเก่ียวกับอัตลักษณ1ของธุรกิจ   
 

• ช่ือรpานมีความเป\นมาอย]างไร ❏   

• โลโกp และสีของบริษัทมีความเป\นมาอย]างไร ❏   

• ลักษณะการออกแบบรpานมีความเก่ียวเน่ืองกับ ❏ 

  ช่ือโลโกpและสีของธุรกิจอย]างไร  

• แนวคิดการจัดพ้ืนท่ีภายในรpานเป\นอย]างไร ❏ 

 

3 การเลือกสถานท่ีต้ังของรpาน   

 • มีสาขาต้ังอยู]ท่ีไหนบpาง ท้ังในกรุงเทพ และต]างจังหวัด ❏ 
• เหตุผลในการเลือกทำเล และสถานท่ีต้ัง ❏  
• ลักษณะบริเวณโดยรอบของรpานเป\นอย]างไร ❏ 
  ติดกับแหล]งชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบายหรือไม]  

• ขpอกำหนดกฎเกณฑ1หรือเง่ือนไขในการเลือกสถานท่ีต้ังมีอะไรบpาง ❏ 

 

4 การดำเนินธุรกิจ   

 • ประเภทและลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ❏   

 • ลักษณะของสินคpา ผลิตภัณฑ1หรือบริการ ❏  
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ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ1 
ถาม

เรียบรpอย 
หมายเหตุ 

 • ในข้ันตอนของการผลิตหีบศพเป\นอย]างไร มีพิธีกรรม ❏ 
  หรือความเช่ือท่ีเก่ียวของกับศาสนาในข้ันตอน 
  ก]อนเร่ิมผลิตหรือในระหว]างผลิตหรือไม] 

• วัสดุ วัตถุดิบหลัก มีอะไรบpาง และนำมาจากท่ีไหน  ❏ 

• สีของหีบศพมีความหมาย หรือเช่ือมโยงกับอะไรหรือไม] ❏ 

• ขนาดของหีบศพกับขนาดของร]างผูpเสียชีวิต ❏ 
  มีเกณ1อะไรในการกำหนด 

• ช]องทางในการจัดจำหน]าย นอกจากหนpารpานแลpว ❏ 
  มีท่ีไหนอีกหรือไม] 

• จำนวนหีบศพท่ีขายไดpในแต]ละเดือนเป\นอย]างไร ❏ 
  ปริมาณมากสุดและนpอยท่ีสุดขายไดpคือเท]าไหร]  
  ถpาจำแนกตามประเภทศาสนาของหีบศพท่ีขายไดp 
  ในแต]ละเดือน ขายไดpจำนวนเท]าใดในแต]ละศาสนา 

• รายไดpในแต]ละเดือนเป\นอย]างไร รายไดpมากสุด ❏  
  และนpอยสุดคือเท]าไหร] 

• คู]แข]งทางการตลาดเป\นใคร ❏ 

 

5 กลุ]มเป̈าหมาย   

 • ลักษณะของลูกคpา และกลุ]มเป̈าหมายหลักในป_จจุบัน ❏ 

• กลุ]มเป̈าหมายท่ีคาดการณ1ไวpในอนาคต ❏  
 

6 คำถามอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม   

 • แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจเก่ียวกับพิธีกรรมศพในป_จจุบัน ❏  
• กิจกรรมช]วยเหลือสังคม และการบริจาค ❏  
• อะไรท่ีทำใหpผูpบริโภคนึกถึงเรา ❏ 

• สินคpาท่ีเป\นตัวเด]นของบริษัท ❏  
• แนวโนpมในอนาคตของบริษัท ขยายสาขา และฐานการผลิตหรือไม] ❏ 

• สถานการณ1 covid-19 ในป_จจุบันส]งผลกระทบอะไรต]อธุรกิจไหม  ❏ 

 

7 ขpอเสนอแนะ   

❏ บันทึกภาพของผูpใหpสัมภาษณ1 📸 
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ภาคผนวก ค บัตรคำสำคัญ (Keyword) จากทฤษฎีของ Shigenobu Kobayashi 
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ภาคผนวก ง แบบสังเกตการณ1 

 

สถานท่ี..................................................วันท่ี....................................เวลาประเมิน................................. 

 

องค1ประกอบหลัก องค1ประกอบย]อย 

ในพ้ืนท่ีท่ี

ศึกษา 
รายละเอียด

เพ่ิมเติม 
มี ไม]มี 

อัตลักษณ1ท่ีมองเห็นไดp 

(Graphical Identity) 

Logo ตัวหนังสือภาษาไทย ❏ ❏  

Logo ตัวหนังภาษาอังกฤษ ❏ ❏  

Logo ใชpช่ือเต็ม ❏ ❏  

Logo ใชpตัวอักษรย]อ ❏ ❏  

Logo สี ❏ ❏  

Logo สัญลักษณ1/ไอคอน ❏ ❏  

ภาพประกอบ ❏ ❏  

สีผนัง ❏ ❏  

สีฝ̈า ❏ ❏  

สีพ้ืน ❏ ❏  

ป̈ายใหpขpอมูลสินคpา ❏ ❏  

กราฟ�กตกแต]ง ❏ ❏  

ป̈ายโปรโมช่ัน ❏ ❏  

ป̈ายโฆษณา ❏ ❏  

การตกแต]ง ❏ ❏  

 

❏ บันทึกภาพเรียบรpอย 📸  
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ภาคผนวก จ แบบสอบถามบุคคลท่ัวไป 

 

 แบบสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพในป_จจุบัน 

แบบสอบถามน้ีเป\นส]วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยเพ่ือใชpในวิทยานิพนธ1หลักสูตรสถาป_ตยกรรมศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปdการศึกษา 2564  

หากมีขpอสงสัยโปรดติดต]อ คุณอุดมพร เฉลิมสกุลกิจ Email: udomporn.chal@bumail.net 

 

ส]วนท่ี 1: ขpอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูpตอบแบบสอบถาม 

 

 1. โปรดระบุเพศของท]าน 

  ❏ ชาย 

  ❏ หญิง 

❏ เพศทางเลือก 

 2. โปรดระบุอายุของท]าน 

  ❏ อายุ 5 - 17 ปd 

  ❏ อายุ 18 - 65 ปd 

❏ อายุ 65 ปdข้ึนไป 

 3. โปรดระบุศาสนาของท]าน 

  ❏ ศาสนาพุทธ 

  ❏ ศาสนาคริสต1 

  ❏ ศาสนาอิสลาม 

❏ ไม]มี 

❏ อ่ืน ๆ........................... 

 4. โปรดระบุระดับการศึกษาของท]าน 

  ❏ ต่ำกว]ามัธยมศึกษา 

  ❏ มัธยมศึกษา/ปวช. 

  ❏ อนุปริญญา/ปวส. 

❏ ปริญญาตรี 

❏ ปริญญาโท 

❏ ปริญญาเอก 
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 5. โปรดระบุอาชีพของท]าน 

  ❏ นักเรียน/นักศึกษา 

  ❏ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  ❏ พนักงานบริษัทเอกชน 

  ❏ ธุรกิจส]วนตัว 

  ❏ งานอิสระ (Freelance) 

❏ พ]อบpาน / แม]บpาน 

❏ ศิลป�น / สถาปนิก   

 / นักออกแบบ /   

 งานเก่ียวกับศิลปะ 

❏ อ่ืน ๆ........................... 

 6. โปรดระบุรายไดpเฉล่ียต]อเดือนของท]าน 

  ❏ ต่ำกว]า 20,000 บาท 

  ❏ 20,001 - 40,000 บาท 

  ❏ 40,001 - 70,000 บาท 

❏ 70,001 - 100,000 บาท 

❏ สูงกว]า 100,001 บาท 

❏ ไม]มีรายไดp 

 7. ท]านเคยไดpยินหรือรูpจัก "ส. บูรพา หีบศพ" หรือไม] 

 

 
  ❏ เคย 

  ❏ ไม]เคย 

 8. ท]านเคยใชpบริการของรpานคpาหีบศพ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขpองกับหีบศพหรือไม] 

  ❏ เคย 

  ❏ ไม]เคย 
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 10. หากตอบว]าเคยในขpอท่ี 9. ท]านเคยซ้ือผลิตภัณฑ1หรือบริการใดของรpานคpาหีบศพ (ตอบ

ไดpมากกว]า 1 ขpอ) 

 

 
❏ โลงศพ ❏ ดอกไมp ❏ ของใชpในพิธี ❏ ของชำร]วย  

 
❏ บริการจัดงานศพ ❏ บริการคน 

เคล่ือนยpายศพ 

❏ บริการฉีดยารักษา

สภาพศพ 

❏ บริการหีบตูpเย็น 

ใหpเช]า 

 
❏ บริการชุดแพ็ค (ถุง

แพ็คศพ, ใบชา, จัน

หอม) กรณีศพติดเช้ือ 

❏ บริการอาบน้ำ 

แต]งหนpา แต]งตัว 

ผูpเสียชีวิต 

❏ บริการอาหารว]าง 

เล้ียงแขกช]วงเย็น 

และอาหารเล้ียงพระ 

❏ บริการถ]ายรูป 

ในงานพิธี 
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ส]วนท่ี 2: สำรวจเก่ียวกับ "รpานคpาหีบศพ" โดยรวม  

 

 1. ท]านเคยไดpยินหรือรูpจัก "รpานคpาหีบศพ" ใดบpาง (ตอบไดpมากกว]า 1 ขpอ) 

  
 ❏ ส. บูรพา หีบศพ 

  
 ❏ บูรพาหีบศพ 

  
 ❏ สุริยาหีบศพ 

  
 ❏ สุริยา พ.ศ. 2499 

  
 ❏ เล]าเต่ียฮวด 

 
❏ ประธาน เจ่ียลpงเส็ง 

 
❏ เฮียเลpง หีบศพ 

 
❏ อาณาจักรโลงเย็น 

 
❏ ซุ]นฮวด 

 
❏ ภัณฑโชค 

 ❏ ไม]เคยรูpจักเลย ❏ อ่ืน ๆ..........................
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 2. จากภาพท]านมีความช่ืนชอบหรือสนใจตราสัญญาลักษณ1(โลโกp) ของ "รpานคpาหีบศพ" ใด

มากท่ีสุด (โปรดเลือกเพียงคำตอบเดียว) 

 
  ❏ 1. ส. บูรพา หีบศพ 

  ❏ 2. บูรพาหีบศพ 

  ❏ 3. สุริยาหีบศพ 

  ❏ 4. สุริยา พ.ศ. 2499 

  ❏ 5. เล]าเต่ียฮวด 

  ❏ 6. ประธาน เจ่ียลpงเส็ง 

  ❏ 7. เฮียเลpง หีบศพ 

  ❏ 8. อาณาจักรโลงเย็น 

  ❏ 9. ซุ]นฮวด 

  ❏ 10. ภัณฑโชค 
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ส]วนท่ี 3: สำรวจเก่ียวกับ "ส. บูรพา หีบศพ"  

 

 1. ท]านคิดว]าตราสัญญาลักษณ1ของ "ส. บูรพา หีบศพ" ในป_จจุบันมาจากอะไร (ตอบไดp

มากกว]า 1 ขpอ) 

 

 
 

 

  
 ❏ ตัวอักษร "ส" 

  
 ❏ โลงศพ หีบศพ 

  
 ❏ โกศ 4 เหล่ียม 

 
❏ เจดีย1ใส]อัฐิ 

 
❏ ข้ันบันได 

 
❏ กล]อง 4 เหล่ียม 

 ❏  อ่ืน ๆ.......................... 
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 2. ท]านคิดว]าตราสัญญาลักษณ1ของ "ส. บูรพา หีบศพ" ในป_จจุบันใหpความรูpสึกอย]างไร 

(Japan : Kodnsha, 1990) (ตอบไดpมากกว]า 1 ขpอ) 

❏ Atcive (คล]องแคล]วว]องไว/กระตือรือรpน) 

❏ Authoritative (เช่ียวชาญ น]าเช่ือถือ) 

❏ Bold (โดดเด]น/อาจหาญ) 

❏ Calm (สงบ/น่ิง) 

❏ Casual (สบายๆ/ไม]มีกฎเกณฑ1) 

❏ Chic (เกÀ/เท]) 

❏ Clear (ชัดเจน/โปร]งใส/ไม]มีขpอสงสัย) 

❏ Conservative (อนุรักษ1นิยม) 

❏ Corporate (เป\นงานเป\นการ/เป\นธุรกิจ) 

❏ Cultured (มีวัฒนธรรม/มีท่ีมาท่ีไป) 

❏ Delicate (ละเอียดอ]อน/ประณีต) 

❏ Domestic (ดูเป\นของพ้ืนถ่ิน/ 

พ้ืนบpาน/ครอบครัว) 

❏ Dynamic and Active (เคล่ือนไหว  

และกระฉับกระเฉง) 

❏ Friendly (เป\นมิตร) 

❏ Formal (เป\นทางการ/มีพิธีรีตอง) 

❏ Gentle and Elegant (อ]อนโยน 

 และสง]างาม) 

❏ Neat (เน้ียบ/เรียบกริบ) 

❏ Peaceful (สงบสุข/มีสันติ) 

❏ Practical (ดูเหมาะสมท่ีจะใชpงาน) 

❏ Progressive (หัวกpาวหนpา/กลpาคิด) 

❏ Pure and Simple (บริสุทธ์ิ  

และเรียบง]าย) 

❏ Plain (เรียบ ๆ) 

❏ Mature (มีวัยคุณวุฒิ/สมวัย/รอบคอบ) 

❏ Modern (ทันสมัย/สมัยใหม]) 

❏ Rational (ดูสมเหตุสมผล) 

❏ Simple (ง]าย ๆ/ซ่ือ ๆ/จริงใจ) 

❏ Serious (เอาจริงเอาจัง/มีสาระ) 

❏ Smooth (ราบร่ืน) 

❏ Restful (พักอย]างสงบ/ชวนพักผ]อน) 

❏ Traditional (ประเพณีนิยม) 

❏ Open (เป�ดเผย/ตรงไปตรงมา) 

❏ Warm (อบอุ]น/เป\นมิตร) 

❏ Vigorous (แข็งขัน/กลpา) 

❏ อ่ืน ๆ..........................
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ส]วนท่ี 4: แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับตราสัญลักษณ1ของ "ส. บูรพา หีบศพ" ในป_จจุบัน 

โดยมีเกณฑ1ของคะแนน ดังน้ี 

 5 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยมาก 

 3 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยปานกลาง 

 2 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยนpอย 

 1 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยนpอยท่ีสุด 

 
 

ขpอ ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

1 ท]านมีความพึงพอใจตราสัญลักษณ1ในป_จจุบัน ○ ○ ○ ○ ○ 

2 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1มีความกะทัดรัด 

และจดจำง]าย 
○ ○ ○ ○ ○ 

3 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1มีความโดดเด]น 

เป\นเอกลักษณ1 
○ ○ ○ ○ ○ 

4 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1สามารถบ]งบอกถึง 

ธุรกิจ ผลิตภัณฑ1 และบริการ 
○ ○ ○ ○ ○ 

5 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1สามารถนำไป 

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคpาไดp 
○ ○ ○ ○ ○ 

6 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1ใชpสีมีความเหมาะสม ○ ○ ○ ○ ○ 

7 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1ใชpตัวอักษรมีความเหมาะสม ○ ○ ○ ○ ○ 

8 ท]านมีความคิดเห็นว]าตราสัญลักษณ1ใชpสัญลักษณ1  

และกราฟ�กมีความเหมาะสม 
○ ○ ○ ○ ○ 
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ภาคผนวก ฉ แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ

สำหรับเจpาของธุรกิจ 

 

 แบบสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพาหีบศพ แบบสอบถามน้ีเป\น

ส]วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยเพ่ือใชpในวิทยานิพนธ1หลักสูตรสถาป_ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารจัดการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปdการศึกษา 2564  

หากมีขpอสงสัยโปรดติดต]อ คุณอุดมพร เฉลิมสกุลกิจ Email: udomporn.chal@bumail.net 

 

ส]วนท่ี 1: ขpอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูpตอบแบบสอบถาม 

 

 1. โปรดระบุช่ือ และนามสกุลของท]าน 

 

  ...................................................................................................... 

  

 2. โปรดระบุตำแหน]ง หรือหนpาท่ี ภายในองค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ ของท]าน 

 

  ...................................................................................................... 

 3. โปรดระบุเพศของท]าน 

  ❏ ชาย 

  ❏ หญิง 

❏ เพศทางเลือก 

  

 4. โปรดระบุอายุของท]าน 

 

  ...................................................................................................... 

  

 3. โปรดระบุศาสนาของท]าน 

  ❏ ศาสนาพุทธ 

  ❏ ศาสนาคริสต1 

  ❏ ศาสนาอิสลาม 

❏ ไม]มี 

❏ อ่ืน ๆ........................... 
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 4. โปรดระบุระดับการศึกษาของท]าน 

  ❏ ต่ำกว]ามัธยมศึกษา 

  ❏ มัธยมศึกษา/ปวช. 

  ❏ อนุปริญญา/ปวส. 

❏ ปริญญาตรี 

❏ ปริญญาโท 

❏ ปริญญาเอก

 6. โปรดระบุรายไดpเฉล่ียต]อเดือนของท]าน

  ❏ ต่ำกว]า 20,000 บาท 

  ❏ 20,001 - 40,000 บาท 

  ❏ 40,001 - 70,000 บาท 

  ❏ 70,001 - 100,000 บาท 

  ❏ สูงกว]า 100,001 บาท 

  ❏ ไม]มีรายไดp 

 

 

ส]วนท่ี 2: สำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1 (Logo) ของ ส. บูรพา หีบศพ

โดยมีเกณฑ1ของคะแนน ดังน้ี 

  5 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยมากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยมาก 

  3 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยปานกลาง 

  2 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยนpอย 

  1 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยนpอยท่ีสุด  
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ขpอ ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

1 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความสวยงามกว]าแบบเดิม ○ ○ ○ ○ ○ 

2 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความทันสมัยกว]าแบบเดิม ○ ○ ○ ○ ○ 

3 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความโดดเด]น 

เป\นเอกลักษณ1มากกว]าแบบเดิม 
○ ○ ○ ○ ○ 

4 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความกะทัดรัด  

และจดจำง]ายมากกว]าแบบเดิม 
○ ○ ○ ○ ○ 

5 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความน]าเช่ือถือ 

มากกว]าแบบเดิม 
○ ○ ○ ○ ○ 

6 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]แสดงใหpเห็นถึง 

การเปล่ียนแปลงขององค1กร 
○ ○ ○ ○ ○ 

7 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความเหมาะสมกับ 

ภาพลักษณ1ของธุรกิจหีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

8 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]สามารถบ]งบอกถึง 

ผลิตภัณฑ1 และบริการของธุรกิจหีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

9 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]ใชpชุดสีท่ีมีความเหมาะสม 

กับธุรกิจหีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

10 ท]านรูpสึกว]ามีความจำเป\นตpองเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 
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ส]วนท่ี 3: สำรวจความพึงพอใจในอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ  

โดยมีเกณฑ1ของคะแนน ดังน้ี 

  5 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจมากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจมาก 

  3 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจปานกลาง 

  2 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจนpอย 

  1 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจนpอยท่ีสุด  

 
ขpอ ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

1 ท]านมีความพึงพอใจในการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรใหม] 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

2 ท]านมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของอัตลักษณ1องค1กรใหม] 

กับผลิตภัณฑ1 และบริการของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

3 ท]านมีความพึงพอใจในชุดสีท่ีใชpในการออกแบบ 

อัตลักษณ1องค1กรใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

4 ท]านมีความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายกราฟ�กท่ีใชp 

ในอัตลักษณ1องค1กรใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

5 ท]านมีความพึงพอใจในการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ1องค1กรใหม] 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 
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ส]วนท่ี 4: สำรวจเก่ียวกับการรับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ  

โดยมีเกณฑ1ของคะแนน ดังน้ี 

  5 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงมากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงมาก 

  3 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงปานกลาง 

  2 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงนpอย 

  1 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงนpอยท่ีสุด  

 
ขpอ ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

1 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความเป\นกันเอง 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

2 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความเช่ียวชาญ และ

ความน]าเช่ือถือของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

3 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความสมเหตุสมผล 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

4 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความชัดเจน โปร]งใส 

และเป�ดเผยของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

5 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความอบอุ]น  

พ้ืนบpาน และดูเป\นครอบครัว ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

11 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความความเป\น 

ตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 
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ภาคผนวก ช แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพา หีบศพ 

สำหรับบุคคลท่ัวไป 

 

 แบบสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ1องค1กรของ ส. บูรพาหีบศพ แบบสอบถามน้ีเป\น

ส]วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยเพ่ือใชpในวิทยานิพนธ1หลักสูตรสถาป_ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารจัดการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปdการศึกษา 2564  

หากมีขpอสงสัยโปรดติดต]อ คุณอุดมพร เฉลิมสกุลกิจ Email: udomporn.chal@bumail.net 

 

ส]วนท่ี 1: ขpอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูpตอบแบบสอบถาม 

 

 1. โปรดระบุเพศของท]าน 

  ❏ ชาย 

  ❏ หญิง 

❏ เพศทางเลือก 

  

 2. โปรดระบุอายุของท]าน 

  ❏ อายุ 5 - 17 ปd 

  ❏ อายุ 18 - 65 ปd 

❏ อายุ 65 ปdข้ึนไป 

  

 3. โปรดระบุศาสนาของท]าน 

  ❏ ศาสนาพุทธ 

  ❏ ศาสนาคริสต1 

  ❏ ศาสนาอิสลาม 

❏ ไม]มี 

❏ อ่ืน ๆ........................... 

  

 4. โปรดระบุระดับการศึกษาของท]าน 

  ❏ ต่ำกว]ามัธยมศึกษา 

  ❏ มัธยมศึกษา/ปวช. 

  ❏ อนุปริญญา/ปวส. 

❏ ปริญญาตรี 

❏ ปริญญาโท 

❏ ปริญญาเอก 

  

 5. โปรดระบุอาชีพของท]าน 
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  ❏ นักเรียน/นักศึกษา 

  ❏ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  ❏ พนักงานบริษัทเอกชน 

  ❏ ธุรกิจส]วนตัว 

  ❏ งานอิสระ (Freelance) 

❏ พ]อบpาน / แม]บpาน 

❏ ศิลป�น / สถาปนิก   

 / นักออกแบบ /   

 งานเก่ียวกับศิลปะ 

❏ อ่ืน ๆ........................... 

  

 6. โปรดระบุรายไดpเฉล่ียต]อเดือนของท]าน 

  ❏ ต่ำกว]า 20,000 บาท 

  ❏ 20,001 - 40,000 บาท 

  ❏ 40,001 - 70,000 บาท 

  ❏ 70,001 - 100,000 บาท 

  ❏ สูงกว]า 100,001 บาท 

  ❏ ไม]มีรายไดp 

 

ส]วนท่ี 2: สำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1 (Logo) ของ ส. บูรพา หีบศพ

โดยมีเกณฑ1ของคะแนน ดังน้ี 

  5 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยมากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยมาก 

  3 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยปานกลาง 

  2 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยนpอย 

  1 คะแนน หมายความว]า เห็นดpวยนpอยท่ีสุด  
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ขpอ ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

1 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความสวยงามกว]าแบบเดิม ○ ○ ○ ○ ○ 

2 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความทันสมัยกว]าแบบเดิม ○ ○ ○ ○ ○ 

3 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความโดดเด]น 

เป\นเอกลักษณ1มากกว]าแบบเดิม 
○ ○ ○ ○ ○ 

4 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความกะทัดรัด  

และจดจำง]ายมากกว]าแบบเดิม 
○ ○ ○ ○ ○ 

5 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความน]าเช่ือถือ 

มากกว]าแบบเดิม 
○ ○ ○ ○ ○ 

6 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]แสดงใหpเห็นถึง 

การเปล่ียนแปลงขององค1กร 
○ ○ ○ ○ ○ 

7 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]มีความเหมาะสมกับ 

ภาพลักษณ1ของธุรกิจหีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

8 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]สามารถบ]งบอกถึง 

ผลิตภัณฑ1 และบริการของธุรกิจหีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

9 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1แบบใหม]ใชpชุดสีท่ีมีความเหมาะสม 

กับธุรกิจหีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

10 ท]านรูpสึกว]ามีความจำเป\นตpองเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ1 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

11 ท]านรูpสึกว]าตราสัญลักษณ1มีส]วนในการตัดสินใจ 

เลือกใชpบริการของท]าน 
○ ○ ○ ○ ○ 
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ส]วนท่ี 3: สำรวจความพึงพอใจในอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ  

โดยมีเกณฑ1ของคะแนน ดังน้ี 

  5 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจมากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจมาก 

  3 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจปานกลาง 

  2 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจนpอย 

  1 คะแนน หมายความว]า พึงพอใจนpอยท่ีสุด  

 
ขpอ ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

1 ท]านมีความพึงพอใจในการออกแบบอัตลักษณ1องค1กรใหม] 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

2 ท]านมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของอัตลักษณ1องค1กรใหม] 

กับผลิตภัณฑ1 และบริการของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

3 ท]านมีความพึงพอใจในชุดสีท่ีใชpในการออกแบบ 

อัตลักษณ1องค1กรใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

4 ท]านมีความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายกราฟ�กท่ีใชp 

ในอัตลักษณ1องค1กรใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

5 ท]านมีความพึงพอใจในการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ1องค1กรใหม] 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 
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ส]วนท่ี 4: สำรวจเก่ียวกับการรับรูpถึงอัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ของ ส. บูรพา หีบศพ  

โดยมีเกณฑ1ของคะแนน ดังน้ี 

  5 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงมากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงมาก 

  3 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงปานกลาง 

  2 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงนpอย 

  1 คะแนน หมายความว]า รับรูpถึงนpอยท่ีสุด  

 
ขpอ ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

1 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความเป\นกันเอง 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

2 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความเช่ียวชาญ และ

ความน]าเช่ือถือของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

3 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความสมเหตุสมผล 

ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

4 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความชัดเจน โปร]งใส 

และเป�ดเผยของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

5 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความอบอุ]น  

พ้ืนบpาน และดูครอบครัว ของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 

6 อัตลักษณ1องค1กรแบบใหม]ทำใหpท]านรับรูpถึงความความเป\น 

ตัวตนของ ส. บูรพา หีบศพ 
○ ○ ○ ○ ○ 



 

 

174 

ภาคผนวก ซ ภาพถ]ายสำนักงานใหญ] ส. บูรพา หีบศพ กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ฌ ตัวอย]างตราสัญลักษณ1ธุรกิจเก่ียวกับหีบศพขององค1กรอ่ืน ๆ ในไทย และต]างประเทศ 

1. ตราสัญลักษณ1ธุรกิจเก่ียวกับหีบศพขององค1กรอ่ืน ๆ ในไทย 

 ตราสัญลักษณ1สุริยาหีบศพ คลองหลวง 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGสุริยาหีบศพ คลองหลวง. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก 
 http://https://www.facebook.com/SuriyaFuneral.Thailand/  
 
 

 ตราสัญลักษณ1สุริยา 9 คอนฟ�น จำกัด 

. 
 

 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGสุริยา 9 คอนฟ�น จำกัด. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.suriya9.com/ 
 ?fbclid=IwAR082YHSJGWZy_hfn 1yqxoipwPJSALSvcn1LS5qPFKh0xjXr8Rvk4H 
 q_-M0  
 
 

  ตราสัญลักษณ1สุริยา พ.ศ. 2499 

. 
 

 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGสุริยา พ.ศ. 2499. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก http://www.suriya2499.com/ 
 ?fbclid=IwAR0NgrIdDQxO6zOB7NWjQ17DDq6KVIpXGscWcXoId3YWxZXzfiyj 
 S6StTis  
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 ตราสัญลักษณ1สุริยากรุ�ป 

. 
 

 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGสุริยากรุNป. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.suriyafuneral.com/ 
 ?fbclid=IwAR0tXhK4aMjSXB8oqACfpBQROKyqwLm-txYPilENBrvOPTyy-
 J6ySNuXB7o  
 

 

 ตราสัญลักษณ1บูรพาหีบศพ 

. 
 

 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGบูรพาหีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก http://burapacoffin.com/  
 

 

 ตราสัญลักษณ1โรงงาน สุรินทร1ชาติดี หีบศพ รpานดอกไมpนpอง 

. 
 

 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGโรงงาน สุรินทรGชาติดี หีบศพ ร0านดอกไม0น0อง. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก
 https://www.facebook.com/โรงงานสุรินทร1หีบศพราชบุรี-ผลิตและจำหน]ายหีบศพทุก
 ประเภทราคาส]ง-101740834515334/?ref=br_rs  
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 ตราสัญลักษณ1สุพรรณบุรีโลงเย็น 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGสุพรรณบุรีโลงเย็น. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ 
 spblongyen/?eid=ARDPy-W6kbCCdLB5hbt18uAF5DuVKD1kw6NzOB 
 JCMDOTJtiIgYx0y4QLOj6T9MQW-n55cQTNc1TrFt1y  
 

 

 ตราสัญลักษณ1เพชรบุรีหีบศพ 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGเพชรบุรีหีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/รpาน
 เพชรบุรีหีบศพ-จำหน]ายโลงศพ-พวงหรีด-ดอกไมpงาน ศพ-ครบวงจรงานศพ-
 112909273682794/?ref=br_rs  
 

 

 ตราสัญลักษณ1ภัณฑโชค 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGภัณฑโชค. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ราชบุรี
 หีบศพ-โรงงานหีบศพในราชบุรี-1503402679981330/?ref=br_rs  
 
 



 

 

180 

 ตราสัญลักษณ1ภัณฑโชคฟ�วเนอรัล 

 
 

ท่ีมา:  ตราสัญลักษณGภัณฑโชคฟ�วเนอรัล. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ 

 Panthachok/?ref=br_rs  

 

 

 ตราสัญลักษณ1อาณาจักรโลงเย็น 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGอาณาจักรโลงเย็น. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก http://www.longyen.com/?fbclid 

 =IwAR1tnKfMrPNS3Ufq5-quO37NN4yaj9L_wJYDgG2uprgzThAomk8froTjrOw  

 

 

 ตราสัญลักษณ1สุรินทร1 ชาติดี หีบศพ 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGสุรินทรG ชาติดี หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก http://www.surincoffin.com/ 

 ?fbclid=IwAR0uzSqjgn_EMFYIBAz974CjYPpLtvctOuSD0FMTRSC6f1soRVscjTcg 

 Wpg  
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 ตราสัญลักษณ1เฮียเลpง หีบศพ 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGเฮียเล0ง หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/รpานเฮีย

 เลpง-หีบศพ-หนpาวัดทวีการะอนันต1- 940205969378839/?ref=br_rs  

 

 

 ตราสัญลักษณ1ทิพย1วิมาน 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGทิพยGวิมาน. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ 

 Thipwimarnfuneral/?ref=br_rs  

 

 

 ตราสัญลักษณ1ชัยศิริ 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGชัยศิริ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.csrcoffin.com/ 

 ?fbclid=IwAR0Y3KO_M6IKPq7zqzMdBrfCBgF9DekoxT V-

 Pmo9S83DZP9WjmWTAKt-uI8  
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 ตราสัญลักษณ1หน]วยบริการหลังการตาย แปÉปซ่ี หีบศพ 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGหนgวยบริการหลังการตาย แป�ปซ่ี หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก

 https://www.facebook.com/สนงแปÉปซ่ี-หีบศพ-703589243040250/?ref=br_rs  

 

 

 ตราสัญลักษณ1เล]าเต่ียฮวด 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGเลgาเต่ียฮวด. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ 

 lthfuneralservice/  

 

 

 ตราสัญลักษณ1ซุ]นฮวด 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGซุgนฮวด. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ 

 soonhuad/?ref=br_rs  
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 ตราสัญลักษณ1ส่ีเหล่ียมทอง หีบศพ 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGส่ีเหล่ียมทอง หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/
 ส่ีเหล่ียมทองหีบศพ-บริจาคโลงศพ- 111332176937953/?ref=br_rs  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 ส สุขี หีบศพครบวงจร 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณG ส สุขี หีบศพครบวงจร. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com 
 /ส-สุขี-หีบศพครบวงจร-By-อำนาจ-หีบทอง-คนขายโลง-230321590496760/?ref=br_rs  

 

 

 ตราสัญลักษณ1ประธาน เจ่ียลpงเส็ง 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGประธาน เจ่ียล0งเส็ง. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/
 ประธาน-หีบศพ- 154806761375413/?ref=br_rs  
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 ตราสัญลักษณ1กนกวรรณ หีบศพ 

. 
 

ท่ีมา: ตราสัญลักษณGกนกวรรณ หีบศพ. (ม.ป.ป). สืบคpนจาก https://www.facebook.com/ 
 132764294111843/photos/a.132765134111759/271265226928415/?type= 
 1&theater  

 

 

2. ตราสัญลักษณ1ธุรกิจเก่ียวกับหีบศพขององค1กรอ่ืน ๆ ในต]างประเทศ 

 ตราสัญลักษณ1 The Casket Store 

. 
 

ท่ีมา: The Casket Store logo. (n.d.) Retrieved from 
 http://www.casketstoredallas.com  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 Western Caskets 

. 
 

ท่ีมา: Western Caskets logo. (n.d.) Retrieved from 
 https://www.westerncaskets.co.nz/caskets/  
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 ตราสัญลักษณ1 The Coffin Shop 

. 
 

ท่ีมา: The Coffin Shop logo. (n.d.) Retrieved from https://thecoffinshop.co.nz  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 Sibuns 

. 
 

ท่ีมา: Sibuns logo. (n.d.) Retrieved from https://sibuns.co.nz  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 Casket Store 

. 
 

ท่ีมา: Casket Store logo. (n.d.) Retrieved from https://www.casketstore.net  
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 ตราสัญลักษณ1 Haven Casket 

. 
 

ท่ีมา: Haven Casket logo. (n.d.) Retrieved from 

 https://www.facebook.com/havencasket/  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 We Casket 

. 
 

ท่ีมา: We Casket logo. (n.d.) Retrieved from https://www.facebook.com/wecasket/  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 Main St. Casket Store 

. 
 

ท่ีมา: Main St. Casket Store logo. (n.d.) Retrieved from 

 http://www.mainstreetcaskets.com  
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 ตราสัญลักษณ1 H.Parsons 

. 
 

ท่ีมา: H.Parsons logo. (n.d.) Retrieved from 

 https://hparsons.com.au/services/coffins/  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 Last Expressions 

. 
 

ท่ีมา: Last Expressions logo. (n.d.) Retrieved from 

 https://www.lastexpressions.com.au  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 The Casket Store 

. 
 

ท่ีมา: The Casket Store logo. (n.d.) Retrieved from 

 https://thecasketstore.com/Home.aspx  
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 ตราสัญลักษณ1 Trusted Caskets 

. 
 

ท่ีมา: Trusted Caskets logo. (n.d.) Retrieved from https://trustedcaskets.com  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 M.I.Casket 

. 
 

ท่ีมา: M.I.Casket logo. (n.d.) Retrieved from https://www.starcherish.com/ 

 services/malaysia/kuala-lumpur/mi-casket  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 Casket Wraps.com 

. 
 

ท่ีมา: Casket Wraps.com logo. (n.d.) Retrieved from https://casketwraps.com  
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 ตราสัญลักษณ1 Lusain Memorial 

. 
 

ท่ีมา: Lusain Memorial logo. (n.d.) Retrieved from 

 http://www.mainstreetcaskets.com  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 Wards Funeral Services LTD. 

. 
 

ท่ีมา: Wards Funeral Services LTD. logo. (n.d.) Retrieved from

 https://www.wardsfuneralhome.ie/services/  

 

 

 ตราสัญลักษณ1 A B C Caskets Factory 

. 
 

ท่ีมา: A B C Caskets Factory logo. (n.d.) Retrieved from https://abettercasket.com  
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 ตราสัญลักษณ1 Casket Outlet 

. 
 

ท่ีมา: Casket Outlet logo. (n.d.) Retrieved from https://casketoutlet.ca/en/  
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ภาคผนวก ญ หนังสือแสดงความยินยอมการเขpาร]วมในวิทยานิพนธ1

หนังสือแสดงความยินยอมการเข4าร5วมในวิทยานิพนธ: 

สำหรับเจ4าของกิจการ ส. บูรพา หีบศพ 

(Informed Consent Form) 

 

วิทยานิพนธ*เร่ือง:  แนวทางการออกแบบอัตลักษณ*องค*กรของธุรกิจเก่ียวกับหีบศพ:  

กรณีศึกษา ส. บูรพา หีบศพ 

ช่ือผูGวิจัย: อุดมพร เฉลิมสกุลกิจ 

หลักสูตร: สถาปMตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการออกแบบภายใน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 

 ขGาพเจGา อาภา ภิญโญ เจGาของกิจการ ส. บูรพา หีบศพ ไดGรับขGอมูล และคำอธิบายเก่ียวกับ 

การวิจัยน้ีแลGว ขGาพเจGาไดGมีโอกาสซักถามเก่ียวกับการวิจัยน้ี และไดGรับคำตอบเปXนท่ีพอใจแลGว ผูGวิจัย

รับรองวYาจะตอบคำถามตYาง ๆ ท่ีขGาพเจGาสงสัยดGวยความเต็มใจโดยไมYป\ดบังซYอนเรGนจนขGาพเจGาพอใจ 

ขGาพเจGายินยอมใหGผูGวิจัยสามารถนำช่ือ และขGอมูลเก่ียวกับ ส. บูรพา หีบศพ มาใชGในการวิจัยน้ี 

 ขGาพเจGาไดGอYานขGอความขGางตGนแลGว และมีความเขGาใจดีทุกประการ และไดGลงนามในหนังสือ

แสดงความยินยอมการเขGารYวมในการวิจัยน้ีดGวยความเต็มใจ และในกรณีท่ีเกิดขGอขGองใจหรือปMญหาท่ี

ขGาพเจGาตGองการปรึกษากับผูGวิจัย ขGาพเจGาสามารถติดตYอกับผูGวิจัยคือ อุดมพร เฉลิมสกุลกิจ ไดGท่ี

หมายเลขโทรศัพท*เคล่ือนท่ี 080-239-6241  

 

ลงนาม...................................................ผูGยินยอม 

อาภา ภิญโญ  

(เจGาของกิจการ ส. บูรพา หีบศพ) 

 

ลงนาม.......................................................พยาน 

(.........................................................) 

 

ลงนาม....................................................ผูGทำวิจัย 

อุดมพร เฉลิมสกุลกิจ 

 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 

Oriani rin.TN
.

24 ÑA
,

www 2564
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ประวัติผูpวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวอุดมพร เฉลิมสกุลกิจ 

 

อีเมล   chalermsakulkit@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  ปd พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตpน 

   โรงเรียนดรุณานุกูล สมุทรสงคราม 

 

   ปd พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ1 

 

   ปd พ.ศ. 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

   ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลปË  

   คณะศิลปกรรมศาสตร1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

    

ทุนการศึกษา  โครงการ BU to New York 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 


