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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบอตัลกัษณ์ตราสินคา้ ส าหรับร้าน ชา กาแฟ กบัขนมไทย 
และสามารถน าไปประกอบการออกแบบส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต และตรวจสอบความ พึงพอใจใน
การออกแบบอตัลกัษณ์ตราสินคา้น้ีในกลุ่มผูบ้ริโภค จากร้านกาแฟในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อผูบ้ริโภค จ านวน 50 คน จากร้านกาแฟในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้คือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 
ความคิด เห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและความคิดสร้างสรรคข์องผูศึ้กษาอตัลกัษณ์ตราสินคา้
ท่ีได้ มีลกัษณะท่ีเห็นชดัเจนคือ รูปทรงลายเส้นของขนมสอดไส้ท่ีมีเส้นคาดกลาง ดดัแปลงให้ส่วน
ปลาย มีลกัษณะคลา้ยยอดใบชาประสานกบัลายเส้นของถว้ยแกว้กาแฟมาประกอบกนัในกรอบของ 
ทรงสามเหล่ียมท่ีให้ความหมายถึงการพุ่งสู่ความส าเร็จ มีฐานท่ีมัน่คง และยงัส่ือให้เขา้ใจไดง่้าย ถึง
รูปลกัษณ์ ชา กาแฟ ขนมไทย ท่ีอยูใ่นกรอบของตราสินคา้น้ี 
 

ความพึงพอใจในการออกแบบอตัลกัษณ์ตราสินคา้ของกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่ามีความพึง
พอใจในการออกแบบ โดยเฉล่ียอยู่ใน ระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.60) เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดความพึงพอใจในดา้น การใชสี้ ตวัอกัษร การออกแบบรูปทรง การส่ือใหเ้ขา้ใจและยอมรับ 
และท าให้นึกถึงชา กาแฟ ขนมไทย อยู่ในระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72, 4.66, 4.72 และ 4.50 
ตามล าดบั) ส่วนการท าให้อยากไปล้ิมลองนั้น ความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38) 
งานคน้ควา้แบบอิสระน้ีจึงส าเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาเป็นอยา่งดี 
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Abstract 

This study aimed to design identity of trademark for tea, coffee and Thai dessert shop which is able 
to apply for Internet advertisement, and to examine satisfactory level in designing identity of such 
trademark among customers from coffee shops in Chiang Mai province. 
 
The sample group was 50 customers from coffee shops in Chiang Mai province. The tool used in 
this study was a questionnaire while the statistical technique applied mean and standard deviation. 
The result of the study which was related to conceptual design from expert in designing and creating 
trademark was in an explicit form. That is to say, the lined pattern of sweet stuffed dough with the 
line in the middle was modified to be like the apex of tea leaf intervened by coffee cup’s line within 
the triangle. This implies to the achievement with secure base and it is easily and visually 
understood that it is a shape of tea, coffee or Thai dessert inside the trademark.  
 
For the satisfactory level of identity design of trademark of sample product, it found that the 
satisfactory level was averagely in the most level (total mean is equivalent to 4.60). When taking 
into the account of the use of color, alphabet, shape design, and understandable and acceptable 
communicative technique to tea, coffee and Thai dessert, it was rated in the most level (means is 
equivalent to 4.72, 4.66, 4.72 and 4.50 accordingly). For the taste try design, the satisfactory level 
was in much level (mean is equivalent to 4.38). This independent study was followed through.  


