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บทคัดย่อ 

ต าบลบางไทร อ าเภอบางเลนมีการปลูกข้าวเป็นอาชีพ จึงได้เริ่มท าเป็นธุรกิจเสริมของครอบครัว 

โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า มาคอร์ โดยได้ท าการปลูก ผลิตและจัดจ าหน่ายเองทั้งหมด ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์ของ

ข้าวสารทั้ง 6 ชนิดนั้นยังคงใช้รูปแบบทั่วไปตามท้องตลาด ปัญหาของผลิตภัณฑ์คือไม่มีตราสัญลักษณ์

และบรรจุภัณฑ์ จึงต้องการที่จะพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับข้าวสารตรา มาคอร์ 

ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร ออกแบบตราสัญลักษณ์ และต้องการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีจุดเด่น น่าสนใจ และมีความทันสมัย แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ที่มีวางขายทั่วไป

ตามท้องตลาด เกิดพลังของบรรจุภัณฑ์ที่ท าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น เข้าใจ ชื่นชอบ และจดจ าผลิตภัณฑ์ของ

เราได้ ท าให้ข้าวสารตรา มาคอร์นั้นเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

ซึ่งผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรามาคอร์ ส่งผลให้ผู้คนรู้จักกับข้าวสารตรามาคอร์เพ่ิม

มากขึ้น ช่วยกระตุ้นยอดขายเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และท าให้ได้เรียนรู้ พัฒนาเกี่ยวกับ

การออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการแสดงอัตลักษณ์ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว

สารตรามาคอร์ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

ค าส าคัญ : ตราสัญลักษณ์/บรรจุภัณฑ์/เพ่ิมมูลค่า 

  



 
 

 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

ภาคนิพนธ์นี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตรายวิชา
โครงงานด้านแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร ส าหรับน าไปเผยแพร่ใน
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสามารถน า
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คอยแนะน าแก้ไขชิ้นงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ และขอขอบคุณบิดาที่คอย
สนับสนุนเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายทั้งหมด และสุดท้ายขอขอบคุณ เพ่ือน ๆ ในสาขา
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ ที่คอยช่วยเหลือกันใหก้ารท างานผ่านไปด้วยดี  
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บทที่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ข้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ มีควำมส ำคัญในกำร

ด ำรงชีวิต ทั้งทำงด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ ของคนไทยมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต ำบลบำงไทร 

อ ำเภอบำงเลนมีกำรปลูกข้ำวเป็นอำชีพอย่ำงเป็นล่ ำเป็นสัน จึงได้เริ่มท ำเป็นธุรกิจเสริมของครอบครัวโดยใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์ว่ำ มำคอร์ และได้ท ำกำรปลูก ผลิตและจัดจ ำหน่ำยเองทั้งหมด โดยผลิตภัณฑ์จะมีข้ำวจ ำนวน 

6 ชนิด ดังนี้ 1.ข้ำวกล้องไรซ์เบอรี่ 2.ข้ำวกล้องหอมมะลิแดง 3.ข้ำวกล้องช่อรำตรี 4.ข้ำวกล้องสำมสี 5.ข้ำว

กล้องหอมมะลิธรรมศำสตร์ 6.ข้ำวกข 43 

ข้ำวกล้อง เป็นข้ำวที่ไม่ผ่ำนกำรขัดสี จึงยังคงมีสำรอำหำรต่ำง ๆ มำกกว่ำข้ำวขัดขำว หลำยคนจึงเชื่อ

ว่ำกำรรับประทำนข้ำวกล้องเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำยหลำยด้ำน เช่น ส่งผลดีผู้ที่ต้องกำรลดควำมอ้วน ลด

ควำมเสี่ยงกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันโรคเบำหวำนประเภทที่ 2 รวมถึงลดควำมเสี่ยงของ

โรคมะเร็งบำงชนิดข้ำวกล้องอุดมไปด้วยสำรอำหำรมีประโยชน์ เช่น คำร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นแหล่งพลังงำนที่

ส ำคัญต่อร่ำงกำย วิตำมินบี ซึ่งช่วยน ำพลังงำนจำกอำหำรมำใช้ในร่ำงกำยและช่วยสร้ำงเซลล์เม็ดเลือดแดง 

รวมถึงไฟเบอร์ ซึ่งช่วยท ำให้อ่ิมท้อง กระตุ้นกำรท ำงำนของล ำไส้ ส่งผลดีต่อระบบขับถ่ำย และช่วยแก้ปัญหำ

ท้องผูก นอกจำกนี้ ข้ำวกล้องยังประกอบไปด้วยสำรอำหำรและแร่ธำตุที่ส ำคัญต่อร่ำงกำยชนิดอ่ืน  ๆ เช่น 

แมงกำนีส ซิลิเนียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส กรดโฟเลต ไทอำมีน ไนอำซิน วิตำมินบี 6 เหล็ก และสังกะสี 

โดยภำพรวมแล้ว ข้ำวกล้องมีสำรโภชนำกำรหลำยชนิดในปริมำณที่มำกกว่ำข้ำวขัดขำว ดังนั้น ข้ำวกล้องจึง

กลำยเป็นอำหำรยอดนิยมในหมู่คนรักสุขภำพ และอำจเป็นทำงเลือกที่ดีส ำหรับผู้ที่ต้องกำรลดน้ ำหนักได้อีก

ด้วย 
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ข้ำวสำรตรำ มำคอร์ ได้จัดจ ำหน่ำยในท้องตลำดมำ 2 ปี โดยเป็นข้ำวที่ปลูกโดยวิธีออแกนิค และขำย

ในชุมชน จำกกำรพูดคุยปรึกษำกันในครอบครัวมีควำมเห็นว่ำ ตรำสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่นั้นขำด

ควำมน่ำสนใจและขำดจุดจดจ ำ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นแล้วว่ำสำมำรถน ำทักษะควำมรู้จำกกำรเรียนมำพัฒนำธุรกิจ

ของครอบครัวได้จึงต้องกำรท ำโครงงำน กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ำวสำรตรำ มำคอร์ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำทำง

กำรตลำดและพัฒนำตรำสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. ต้องกำรประชำสัมพันธ์ข้ำวสำรตรำ มำคอร์ ให้เป็นที่รู้จัก 

2. เพ่ือออกแบบตรำสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กรให้กับผลิตภัณฑ์ข้ำวสำรตรำ มำคอร์ 

3. เพ่ือพัฒนำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของข้ำวสำรตรำ มำคอร์ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

-    ทุกเพศ ทุกวัย อำยุ 30 – 70 ปี ที่อำศัยอยู่ทั้งในชุมชนเมือง ชอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภำพ 

ใส่ใจอำหำรกำรกิน ดูแลรักษำสุขภำพ เลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย 

-    มีรำยได้ 12,000 บำท ขึ้นไป 

ขอบเขต 

1. ออกแบบตรำสัญลักษณ์ (Logo) และเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Corporate Identity Design) 

ของข้ำวสำรตรำ มำคอร์ 

2. กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ข้ำวสำรตรำ มำคอร์ ทั้ง 6 ชนิดในขนำดบรรจุต่ำง ๆ ดังนี้ 

2.1 บรรจุภัณฑ์ขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

2.2 บรรจุภัณฑ์ขนำดบรรจุ 1/2 กิโลกรัม 
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3. ออกแบบชั้นวำงสินค้ำ 

4. ออกแบบแผ่นพับ นำมบัตร 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ำวสำรตรำ มำคอร์ ผู้จัดท ำได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนไว้ดังนี้ 

เนื่องจำกต้องกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ของข้ำวสำรตรำ มำคอร์ ให้มีจุดน่ำสนใจกว่ำคู่แข่งทำงกำรตลำด 

จึงต้องมีกำรศึกษำข้อมูล และศึกษำรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ของข้ำวสำรตำมท้องตลำดเพ่ือน ำมำปรับพัฒนำ

ให้ดีขึ้น โดยมีขั้นตอนกำรท ำงำนดังนี้ 

1. ศึกษำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้ำวสำรตำมท้องตลำดและจดบันทึก 

2. น ำข้อมูลที่ศึกษำมำพัฒนำบรรจุภัณฑ์ของข้ำวสำรตรำ มำคอร์ 

3. ออกแบบตรำสัญลักษณ์ ของข้ำวสำรตรำ มำคอร์ 

4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ำวสำรทั้ง 6 ชนิด ตำมขนำดต่ำง ๆที่ก ำหนดไว้ 

5. ออกแบบชั้นวำงสินค้ำให้มีขนำดแหละรูปแบบที่สอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ 

6. ออกแบบแผ่นพับและนำมบัตร 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 บรรจุภัณฑ์ คือ สินค้ำทุกชนิดที่ท ำจำกวัสดุใด ๆที่น ำมำใช้ส ำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ล ำเลียง จัดส่ง 

และน ำเสนอสินค้ำ ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้ำท่ีผ่ำนกำรผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภค 
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 ข้ำวกล้อง คือ ข้ำวที่มีสีน้ ำตำลอ่อน เป็นข้ำวที่ขัดสีเอำเปลือกออกเพียงครั้งเดียว ท ำให้ยังคงมีจมูก

ข้ำวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้ำว (ร ำข้ำว) หลงเหลืออยู่ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้มีคุณค่ำทำงอำหำรอันมีประโยชน์มำก โดย

ข้ำวกล้องจะมีสำรอำหำรต่ำง ๆ ที่มำกกว่ำข้ำวขำวขัดสีอยู่พอสมควร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ข้ำวสำรตรำ มำคอร์ เป็นที่รู้จักเพ่ิมมำกขึ้น 

 2. ท ำให้ผู้บริโภค เชื่อมั่น เข้ำใจ ชื่นชอบ และจดจ ำผลิตภัณฑ์ของเรำได้ 

 3. บรรจุภัณฑ์ของข้ำวสำรตรำ มำคอร์ สำมำรถสร้ำงจุดสนใจเมื่อวำงขำย 

 



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

 การปลูกข้าวสารตรา มาคอร์ ที่ต าบลบางไทร อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพ่ือวางจ าหน่าย

เป็นอาชีพเสริม โดยใช้วิธีปลูกข้าวแบบออแกนิคและวางขายในชุมชนตลาดน  าล าพญา โดยมีะยะเวลา

การปลูกข้าวจัดจ าหน่ายในท้องตลาดมา 2 ปี  

 

แนวความคิด 

เป็นโครงงานที่จัดท าขึ นเพ่ือออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์

โดยการใช้โปรแกรม ในการออกแบบ โดยจะท าให้มีขนาดของบรรจุภัณฑ์ 2 ขนาดคือ 500 กรัม 1 

กิโลกรัม และชั นวางสินค้า แผ่นพับและนามบัตรเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภค 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรา มาคอร์ ต้องมีการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 

เพ่ือน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน น ามาประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์

ในการด าเนินการดังต่อไปนี  

1. ศึกษาข้อมูลข้าวกล้องแต่ละชนิด 

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบรรจุภัณฑ์ 

3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสีกับการออกแบบ 

4. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณา 

5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ 
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6. ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 

7. ศึกษาเครื่องหมายการค้า  อย.  ตรารับรอง  

8. ศึกษาหลักการใช้ฟอนต์ 

1. ศึกษาข้อมูลข้าวกล้องแต่ละชนิด 

1.1 ความเป็นมาของข้าวกล้อง 

ข้าวกล้อง เป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี จึงยังคงมีสารอาหารต่าง ๆ มากกว่าข้าวขัดขาว หลายคนจึง

เชื่อว่าการรับประทานข้าวกล้องเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน เช่น ส่งผลดีผู้ที่ต้องการลดความ

อ้วน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 รวมถึงลดความ

เสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิด 

ข้าวกล้องอุดมไปด้วยสารอาหารมีประโยชน์ เช่น คาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญต่อ

ร่างกาย วิตามินบี ซึ่งช่วยน าพลังงานจากอาหารมาใช้ในร่างกายและช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมถึง

ไฟเบอร์ ซึ่งช่วยท าให้อ่ิมท้อง กระตุ้นการท างานของล าไส้ ส่งผลดีต่อระบบขับถ่าย และช่วยแก้ปัญหา

ท้องผูก 

นอกจากนี  ข้าวกล้องยังประกอบไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่ส าคัญต่อร่างกายชนิดอ่ืน ๆ เช่น 

แมงกานีส ซิลิเนียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส กรดโฟเลต ไทอามีน ไนอาซิน วิตามินบี 6 เหล็ก และสังกะสี 

โดยภาพรวมแล้ว ข้าวกล้องมีสารโภชนาการหลายชนิดในปริมาณท่ีมากกว่าข้าวขัดขาว ดังนั น ข้าวกล้อง

จึงกลายเป็นอาหารยอดนิยมในหมู่คนรักสุขภาพ และอาจเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับผู้ที่ต้องการลดน  าหนัก

ได้อีกด้วย ส่วนค ากล่าวอ้างถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้านต่าง ๆ ของข้าวกล้องนั น เป็นจริงเท็จมาก

น้อยเพียงใด มีการศึกษาและหลักฐานทางการแพทย์บางส่วนได้พิสูจน์ประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ  เกี่ยว

กับข้าวกล้องไว้ ดังนี   

1.1.1 ข้าวกล้องลดความอ้วน ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

  โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการสะสมของไขมัน
บริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ โดยทั่วไปสามารถลดความอ้วนได้ด้วยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
ควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งหลายคนเชื่อว่าไฟเบอร์ที่พบใน
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ข้าวกล้องจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคอ้วนและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วย จาก
การศึกษาผลการรับประทานข้าวกล้องของผู้ที่มีน  าหนักเกินและผู้ป่วยโรคอ้วน โดยให้ผู้ทดลอง
รับประทานข้าวกล้องวันละ 150 กรัม เทียบกับการรับประทานข้าวขัดขาวเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า
กลุ่มที่รับประทานข้าวกล้องมีน  าหนักตัว รอบเอวและสะโพก ค่าดัชนีมวลกาย ค่าความดันโลหิตตัวล่าง 
และค่าวัดการอักเสบลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จึงคาดว่าการรับประทานข้าวกล้องอาจช่วยลดความเสี่ยง
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงอาจช่วยลดการอักเสบได้ นอกจากนี  การรับประทานข้าวกล้อง
ยังอาจช่วยปรับปรุงการท างานของเอนไซม์ที่มีหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งส่งผลดีต่อการควบคุมน  าหนัก
ตัว และอาจใช้ข้าวกล้องเป็นส่วนหนึ่งของโภชนบ าบัดส าหรับผู้ป่วยโรคอ้วนได้เช่นกัน 

1.1.2 ข้าวกล้องลดความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภทที่ 2 

  การป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 อาจท าได้ด้วยการควบคุมน  าหนักตัว ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งหลายคนให้ความสนใจและเชื่อว่าการ
รับประทานข้าวกล้องนั นมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากการศึกษาและติดตามพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารโดยให้อาสาสมัครที่ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคมะเร็ง 
รับประทานข้าวกล้องวันละ 50 กรัม เปรียบเทียบกับการรับประทานข้าวขาว และอาหารชนิดอ่ืน ๆ 
พบว่ายิ่งรับประทานข้าวขัดขาวในปริมาณมากก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 มากขึ น 
ในทางกลับกัน การรับประทานข้าวกล้องในปริมาณมากกลับช่วยให้เสี่ยงเผชิญโรคเบาหวานประเภทที่ 2 
ได้น้อยลง โดยทางผู้วิจัยคาดว่าการรับประทานข้าวกล้องวันละ 50 กรัม อาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิด
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการรับประทานข้าวขัดขาวในปริมาณที่
เท่ากัน นอกจากนี  การรับประทานธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีก็อาจช่วยลดความเสี่ยงและช่วยป้องกัน
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ดีกว่าการรับประทานข้าวขัดขาวอีกด้วย(นิดดา หงส์วิวัฒน์, 2552, หน้า 
10-20) 
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2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบรรจุภัณฑ์ 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ดังนี  

1. แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่ายสินค้า 

2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 

3. แบ่งตามความคงรูป 

4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 

2.1 ประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท 

2.1.1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั นแรก เป็นสิ่งที่

บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั นแรกคือ เพ่ิมคุณค่า เช่น การก าหนดให้มี

ลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือและอ านวยความสะดวกต่อการใช้

ผลิตภัณฑ์ภายใน พร้อมทั งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง 

 

ภาพที่ 2.1 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 
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2.1.2. บรรจุภัณฑ์ชั นใน คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั นที่สอง มีหน้าที่รวบรวม

บรรจุภัณฑ์ขั นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวมตั งแต่ 2 – 24 ชิ นขึ นไป โดยมีวัตถุประสงค์

ขั นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน  า ความชื น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และ

อ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี  ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่

บรรจุเครื่องดื่มจ านวน 1 โหล สบู่ 1 โหล เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.2 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ชั นใน 
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2.1.3. บรรจุภัณฑ์ชั นนอกสุด คือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง 

โดยปกติแล้วผู้ซื อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี มากนัก เนื่องจากท าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ใน

ระหว่างการขนส่งเท่านั น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี  ได้แก่ หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่

ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการขนส่งเท่านั น เช่น รหัสสินค้า เลขที่ 

ตราสินค้า สถานที่ส่ง เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.3 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ชั นนอกสุด 
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2.2. การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 

2.2.1. บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขายปลีก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื อไปใช้ไป อาจมีชั นเดียว

หรือหลายชั นก็ได้ 

 

ภาพที่ 2.4 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขายปลีก 

2.2.2. บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั นทุติย

ภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วยใหญ่ เพ่ือความปลอดภัยและ

ความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกท่ีใช้บรรจุสินค้า กล่องละ 3 โหล  

 

ภาพที่ 2.5 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง 
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2.3 การแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามความคงรูป 

2.3.1. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว ได้แก่ เครื่องแก้ว เซรามิคส์ พลาสติกจ าพวก 

ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด เครื่องปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทาน

เอื ออ านวยต่อการใช้งาน และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 

 

ภาพที่ 2.6 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว 

2.2.2. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกอ่อน 

กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั งด้านราคา น  าหนักและการป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 

ภาพที ่2.7 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงก่ึงแข็งตัว 
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2.2.3. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุอ่อนตัว มี

ลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากมีราคาถูก (หากใช้ในปริมาณมากและระยะ

เวลานาน) น  าหนักน้อย มีรูปแบบและโครงสร้างมากมาย 

 

ภาพที ่2.8 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น 

2.4 แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 

การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการตลาด จะ

แตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ ที่คล้ายกันคือ เพ่ือ

ป้องกันผลิตภัณฑ์ เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

 

 

 



14 

 

 

2.5  ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ 

2.5.1. บรรจุภัณฑ์ขั นที่หนึ่ง (Primary packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มตัว

สินค้า เพ่ือป้องกันรักษาไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย หรือเพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้งาน 

ตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู 

 

ภาพที ่2.9 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ขั นที่หนึ่ง 

  2.5.2. บรรจุภัณฑ์ขั นที่สอง (Secondary packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้ม

บรรจุภัณฑ์ขั นที่หนึ่ง เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย อีกทั งยังช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัว

สินค้า ช่วยในการขายสินค้าโดยการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ตัวอย่าง เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องใส่

ขวดBeer  

 

ภาพที ่2.10 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ขั นที่สอง 
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2.5.3. บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง (Shipping packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่

ในการเก็บรักษาและขนส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ลัง ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 

 

ภาพที ่2.11 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง 

2.6 หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 

2.6.1. การท าหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่น ใส่ห่อสินค้า ด้วยการชังตวงวัดหรือนับ 

2.6.2. การท าหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม 

2.6.3. ท าหน้าที่รักษาคุณภาพอาหาร เช่น ป้องกันอากาศซึมผ่าน ป้องกันแสง ป้องกัน

ความชื น เป็นต้น 

2.6.4. ท าหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่นเครื่องหมายการค้า 

ข้อมูลส่วนผสม แหล่งผลิต เป็นต้น 

2.6.5. ท าให้ตั งราคาขายได้สูงขึ น เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์จะสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้แก่สินค้า 
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3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสีกับการออกแบบ 

3.1 ความส าคัญของสี 

 สี คือลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี ในทางศิลปะ สีคือ ทัศนธาตุอย่างหนึ่งที่เป็น

องค์ประกอบส าคัญของงานศิลปะและใช้ในการสร้างงานศิลปะในทางวิทยาศาสตร์ให้ค าจ ากัดความของ

สีว่าเป็นคลื่นแสงหรือความเข้มของแสงที่สายตาสามารถมองเห็นโดยจะท าให้ผลงานมีความสวยงามช่วย

สร้างบรรยากาศ มีความสมจริง เด่นชัดและน่าสนใจมากขึ น (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2557, หน้า 25-

40) 

3.2 ระบบของสี CMYK 

เป็นสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก Cyan (ฟ้า) Magenta (แดงอมม่วง) Yellow (เหลือง) 

Key (ด า) ระบบสี CMYK นั นเหมาะส าหรับงานพิมพ์ เช่น หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ หรืองานไวนิลทั่วไป 

งานที่อย่างที่ต้องพิมพ์ออกมาจะใช้ระบบสีเป็น CMYK  

CMYK เป็นการพิมพ์โดยการน าสีทั ง 4 สี มารวมกันแล้วเกินภาพต้นฉบับที่เราต้องการ ระบบการ

พิมพ์ 4 สีเป็นระบบที่นิยมใช้กันมากโดยทั่วไป ทั ง งานโปสเตอร์ แผ่นพับ หรืองานไวนิล แต่งานหนังสือ

บางครั งก็จะพิมพ์ 4 สี แค่ปกหนังสือเนื อในั น จะพิมพ์เพียงแค่สีด า หรือ พิมพ์ 2 สีเป็นอีก 1 สีที่ผสม

ระหว่าง K+กับอีก 1 สี (CMY)  

 

ภาพที ่2.12 ภาพตัวอย่างระบบของสี CMYK 
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3.3 จิตวิทยาในการใช้สี 

แม้ว่าจะมีทฤษฎี เกี่ยวกับสีอย่างมากมายแตกต่างกันไป ตามลักษณะของการน าไปใช้งานแต่

ลักษณะเฉพาะ หรือคุณค่าเฉพาะของสี แต่ละสี ย่อมจะเป็นตัวแทน ของอารมณ์ต่าง ๆ ในวัตถุท่ีมีสี

ปรากฏขึ นในตัวเมื่อสายตา ได้สัมผัสวัตถุได้เห็นความแตกต่าง หลากหลายของสีย่อมเกิดความรู้สึกต่าง ๆ

ขึ น เช่นตื่นเต้น หนาวเย็น อบอุ่น อ่อนหวาน นอกจากสีที่เกิดขึ นแล้วสียังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงนามธรรม

บางประการอีกด้วย เช่น ความสงบสุข ความสันติ การเคลื่อนไหว อันตราย การมีความรู้ในเรื่องสีของนัก

ออกแบบจึงเป็นส่วนส าคัญ ที่ท าให้เอกสารเหล่านั นบรรลุเป้าหมายตามต้องการได้ไม่ยากนัก การเรียนรู้

ถึงอิทธิพลต่อความรู้สึกของการมองสีแต่ละสี 

3.4 เทคนิคการพิมพ์ 

3.4.1. ระบบออฟเซ็ต เป็นระบบที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด สมุดหนังสือ  ใบปลิว โปสเตอร ์

ใบเสร็จ ล้วนแต่พิมพ์ ด้วยระบบนี ทั งนั น  เพราะพิมพ์ได้สวยงาม พิมพ์ภาพได้ดี พิมพ์สี่สีก็สวย  เหมาะ

ส าหรับงานที่ยอดพิมพ์สูง ๆ ควรจะหลายพันหรือเป็น หมื่นขึ นไปจึงจะคุ้ม เพราะแม่พิมพ์มีราคาแพง 

พิมพ์สิบใบก็ได้  แต่ราคาต่อใบจะสูงมาก  

 

ภาพที่ 2.13 ภาพตัวอย่างระบบออฟเซ็ต 
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3.4.2. ระบบซิลค์สกรีน การพิมพ์ซิลค์สกรีนพิมพ์ภาพได้ไม้ค่อนข้างดี เหมาะกับงาน

ลายเส้น  งานที่มียอดพิมพ์น้อย งานพิมพ์บนวัสดุที่พิมพ์ยาก เช่น สติกเกอร์  ไม้ แก้ว หนัง ผ้าและแผ่น

ซีดี นิยมใช้พิมพ์นามบัตรด้วย เพราะนามบัตรยอดพิมพ์น้อย  

 

ภาพที ่2.14 ภาพตัวอย่างระบบซิลค์สกรีน 

3.4.3.การพิมพ์ดิจิตอล การพิมพ์แบบดิจิตอลเป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้พัฒนาให้มีความคมชัด

และให้มีความ แพร่หลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องปริ นท์เตอร์ใช้ทั่ว ๆ ไปหรือเป็นเครื่องดิจิตอลขนาดใหญ่ แต่

ต้นทุนต่อแผ่น จะสูงแต่เหมาะกับงานพิมพ์ไม่กี่ใบ และสามารถสั่งพิมพ์ได้ง่าย อนาคตมีแนวโน้มในการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ นและราคาถูกลง (สมภพ จงจิตต์โพธา, 2560, หน้า 4-10)  

 

ภาพที ่2.15 ภาพตัวอย่างระบบการพิมพ์ดิจิตอล 
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4. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณา 

 4.1 ความหมายของการโฆษณา 

 หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้ลูกค้าหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายรู้สึกคล้อย

ตามเนื อหา เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลที่น าเสนอหรือน าไปปฏิบัติตามแนวคิดต่าง ๆ โดยผู้โฆษณา

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อโฆษณานั น ๆ 

 4.2 ความส าคัญของการโฆษณา 

 การโฆษณาในปัจจุบันมีหลายจุดประสงค์ เช่น เน้นจ าหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลงาน ความส าคัญของสื่อโฆษณาจึงมีฐานะเป็นสื่อสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

น าเสนอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี  

4.2.1 สร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของสินค้าและบริการ หรือประชาสัมพันธ์ผลงานให้

สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง 

4.2.2 สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการ หรือต้องการน าไปทดลองและปฏิบัติตาม 

4.2.3 สร้างความเชื่อม่ันและไว้วางในในตัวสินค้าและบริหาร หรือมั่นใจภูมิใจในองค์กร 

4.2.4 เป็นการตอกย  าความทรงจ าของผู้บริโภคหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 

4.2.5 สร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจที่จะซื อสินค้าและบริการ หรือน าไปเป็น

แบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

 4.3 ประเภทของสื่อโฆษณา 

 สื่อโฆษณาที่นิยมใช้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นหลายประเภทเพ่ือให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการที่

ต้องการน าเสนอ นักโฆษณาได้แบ่งสื่อโฆษณาออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี  
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  4.1.1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed media advertising) ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน  หนังสือพิมพ์

รายสัปดาห์  นิตยสาร  ใบปลิว  แผ่นพับ  โปสเตอร์  คู่มือการใช้สินค้า  สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง สื่อทาง

ไปรษณีย์ และอ่ืน ๆ 

 

ภาพที่ 2.16 ภาพตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ 

  4.2.2. สื่อกระจายภาพและเสียง (Broadcast media advertising) เป็นการโฆษณาโดย

ใช้เสียง  ภาพ หรือตัวอักษร  ได้แก่  เสียงตามสาย วิทยุ  โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต 

 

ภาพที ่2.17 ภาพตัวอย่างสื่อกระจายภาพและเสียง 



21 

 

 

  4.3.3. สื่ออ่ืน ๆ (other media advertising) เป็นสื่อนอกเหนือจากสื่อที่กล่าวมาแล้ว เช่น 

สื่อที่ใช้โฆษณา ณ. จุดขาย สื่อโฆษณานอกสถานที่ประเภทป้ายโฆษณาที่ติดรถโดยสารประจ าทางหรือ

รถแท็กซ่ี ป้ายราคาสินค้า ธงราว แผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ติดตั งไว้ตามอาคารสูง ๆ หรือตามสี่แยก ป้ายโฆษณา

ที่ป้ายรถประจ าทาง หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร ป้ายโฆษณารอบ ๆ สนามกีฬาเมื่อมีการแข่งขันกีฬานัด

ส าคัญ (รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์, 2561, หน้า 20-37) 

 

ภาพที่ 2.18 ภาพตัวอย่างสื่ออ่ืน ๆ 

5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ 

 5.1 ความส าคัญของการออกแบบโลโก ้

  ปัจจุบันการออกแบบโลโก้ควรใช้เวลาคิด วิเคราะห์ข้อมูลหลาย ๆ อย่าง เพ่ือให้โลโก้ที่

ออกแบบมานั นตอบโจทย์กับบริษัท สินค้าหรือบริการนั น ๆ สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการ

ออกไปสู่คนภายนอกได้อย่างถูกต้องตามที่คาดหวังไว้ ดังนั นความส าคัญของการออกแบบโลโก้ มีดังนี คือ 

  5.1.1. การออกแบบโลโก้ ช่วยในการน าเสนอด้วยสัญลักษณ์หรือรูปภาพกราฟิกง่ายเป็น

สัญลักษณ์ของบริษัท องค์กร หรือห้างร้าน แต่สิ่งส าคัญคือต้องมีอ านาจในการดึงดูด และแสดง
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ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์นั น ๆ ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ของผู้ชาย โลโก้ควรจะสื่อถึงความเข้มแข็ง มาดมั่ น 

หรือสมาร์ท 

  5.1.2. การออกแบบโลโก้ที่ดี จะช่วยให้ผู้คนหรือลูกค้าเป้าหมายสามารถจดจ าได้ทันทีที่

เห็น สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ การยอมรับและความชื่นชม โลโก้ที่ดีจึง

เป็นพื นฐานของแนวความคิดหรือคุณค่าของบริษัทที่สมบูรณ์แบบ 

  5.1.3. การออกแบบโลโก้ สิ่งส าคัญที่สุดคือ การสร้างความประทับใจให้กับผู้มอง ซึ่ง

จะต้องมีความหมายและจ าได้ง่ายเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถจะเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ จะต้องมี

เอกลักษณ์และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลา นอกจากนี มันจะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องของ

ขนาดเพราะมันจะต้องถูกน าไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่นป้ายประกาศ บิลบอร์ดขนาดใหญ่ หนึ่งใน

องค์ประกอบที่ส าคัญก็คือมีความคมชัด มองเห็นได้ง่าย 

  5.1.4. การออกแบบโลโก้ เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน เสมือนการก าหนดตัวตน

ของธุรกิจ นอกจากนี ต้องเหมาะหรือตรงกับความชอบและค่านิยมของลูกค้า เป็นการบ่งบอกถึงคุณค่า

ของบริษัทท่ีจะต้องท าความเข้าใจอย่างระมัดระวัง มีความชัดเจนและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

  5.1.5. การออกแบบโลโก้และการสร้างแบรนด์ เป็นองค์ประกอบที่ผสมผสานกันระหว่าง

ปัจจัยสองอย่างคือ คุณภาพและการพบเห็น และในโลกโลกาภิวัฒน์นี เป็นการบ่งบอกความชาญฉลาด

ของบริษัทท่ีจะสามารถเอาตัวรอดไปได้ตลอดจากเงื่อนไขของเวลาและการแข่งขัน 

 5.2 ประโยชน์ของการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ 

  5.2.1. ด้านจิตวิทยาคือ การต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกความเชื่อมั่น เกิดความเข้าใจ

ในตัวสินค้าและยอมรับในตัวสินค้าและที่ส าคัญคือความต้องการที่จะสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก

ประทับใจ 

  5.2.2. ด้านพฤติกรรมคือ การที่ต้องการให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมตอบสนองการจูงใจ

ของเอกลักษณ์ขององค์กร  
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  5.2.3. ด้านภาพพจน์ คือ ต้องการให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดี มีความนิยมชมชอบต่อผู้ผลิต 

และจดจ าผลิตภัณฑ์ได้ 

 5.3 ประเภทและการใช้งานโลโก้   

  5.3.1. Wordmark เป็นโลโกท้ี่ออกแบบโดยการน าตัวอักษรหลายตัวมาจัดเรียงเข้าด้วยกัน

หรือที่ เรียกว่า Logotype บริษัทที่ใช้โลโก้ลักษณะนี  เช่น eBay IBM CNN Google และ Kleenex เป็น

ต้น 

 

ภาพที่ 2.19. ภาพตัวอย่างโลโก้แบบ Wordmark 
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  5.3.2. Letterform โลโก้ลักษณะนี สร้างจากการประดิษฐ์ตัวอักษรตัวเดียวให้มีลักษณะ

พิเศษชวนจดจ า เช่น Honda Uber Unilever McDonald’s เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.20. ภาพตัวอย่างโลโก้แบบ Letterform 
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  5.3.3. Pictorial เป็นโลโก้ท่ีมีลักษณะเป็นรูปเชิงสัญลักษณ์ที่เราสามารถเห็นแล้วจดจ าได้

ง่าย เช่น Starbucks, Twitter หรือ Playboy โลโก้ทั งหลายเหล่านี ล้วนแต่มีลักษณะเป็นรูปสัญลักษณ์

ทั งสิ น 

 

ภาพที่ 2.21. ภาพตัวอย่างโลโก้แบบ Pictorial 
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  5.3.4. Abstract ตัวโลโก้ไม่ได้สื่อถึงสิ่งใด แต่สามารถจดจ าได้ง่าย ดูแล้วเหมือนกับภาพ

ศิลปะแบบนามธรรม (กุณฑลี รื่นรมย์, 2560, หน้า 35-50) 

 

ภาพที่ 2.22. ภาพตัวอย่างโลโก้แบบ Abstract 

6. ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 

 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด นั นเป็นเครื่องมือที่เหล่านักการตลาดมักน าไปใช้เพ่ือวิเคราะห์

สิ่งต่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งหากเราแยกธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการออกจากกัน จะมีตัว

แปรด้วยกันอยู่หลายตัว ซึ่งแทนด้วยตัวอักษร “P” ในธุรกิจบริการจะใช้หลักทางการตลาดชนิด 4P + 3P 

ซ่ึงได้แก่ 
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 6.1 Products หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นได้ทั งสินค้าและบริการ โดยเราอาจจะแบ่งตัวผลิตภัณฑ์ได้

เป็น 2 ชนิดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้นั่นเอง 

 6.2 Price หรือราคา ในการก าหนดราคาให้เหมาะสมนั นก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญเพราะ

หากเราใช้ กลยุทธ์ในการก าหนดราคาที่ผิดพลาดจะส่งผลไปยัง Demand ของลูกค้าได้นั่นเอง 

 6.3 Promotion โปรโมชั่นเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื อจากลูกค้ามากยิ่งขึ น โดยการที่เราจะ

สร้างโปรโมชั่นใด ๆ ออกมาควรค านึงถึงผลที่จะตามมาและค่าใช้จ่ายที่เสียไปนั นคุ้มค่าหรือไม่ด้วย 

 6.4 Place ปัจจัยด้านสถานที่นั นก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญไม่ใช่น้อยเพราะหากเราเลือกท าเล ไม่ดีจะ

ส่งผลให้ธุรกิจเราไม่สามารถขายได้ ดังที่ต าราฮวงจุ้ยที่บอกไว้ว่า “ท าเลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” หากเรา

สามารถเลือกท าเลได้เหมาระสมกับธุรกิจเจาะลูกค้าได้ถูกท่ีก็จะท าให้ ธุรกิจเราด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว

ในธุรกิจบริการจะมีการเพ่ิมอีก 3 ปัจจัยในการให้บริการคือ 

 6.5 People ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติบริการ

ให้ กับลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั งต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ 

 6.6 Physical Evident เป็นลักษณะการสร้างคุณภาพให้กับบริการให้มีภาพลักษณ์ท่ีส่งผล

ทางบวกให้กับบริการ หรืออาจรวมไปถึงการปรับปรุงด้านกายภาพต่าง ๆ ให้ดีขึ นอีกด้วย 

 6.7 Process ปัจจัยด้านกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดการ โดยจ าเป็นต้องมีระเบียบข้อ

ปฏิบัติที่ชัดเจน รวดเร็วตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2561, 

40-55) 

7. เครื่องหมายการค้า อย ตรารับรอง 

 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการซึ่ งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครอง

ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี  
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8.1 เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพ่ือ

แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุ คคลอ่ืนเช่น บรีส  

มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.23. ภาพตัวอย่างเครื่องหมายการค้า 

8.2 เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ

บริการ เพ่ือแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น 

เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.24. ภาพตัวอย่างเครื่องหมายบริการ 
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8.3 เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้

เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือ

บริการนั น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร า ฮาลาล (Halal) เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 2.25. ภาพตัวอย่างเครื่องหมายรับรอง 

 

8.4 เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้

โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอ่ืนใดของรัฐ

หรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด เป็นต้น (ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว, 2561,หน้า 62-

70) 

 

ภาพที่ 2.26. ภาพตัวอย่างเครื่องหมายร่วม 
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8. ศึกษาหลักการใช้ฟอนต์ 

 การออกแบบที่ดีนั นไม่ใช่เพียงแค่การเลือกสีและการจัดองค์ประกอบภาพเท่านั น  การวาง

ตัวอักษรให้สวยงามและอ่านง่ายเป็นอีกปัจจัยที่จะท าให้งานออกแบบออกมาสวยงาม ดังนั นถ้าต้องการที่

จะได้ออกแบบงานของคุณให้สวยต้องเรียนรู้กฎการจัดวางตัวอักษร ดังนี  

 1. ให้พื นที่ตัวอักษรกับตัวอักษรจะท าให้คนอ่านไม่รู้สึกปวดตาหรืออึดอัดเกินไป  

 

ภาพที่ 2.27. ภาพตัวอย่างการจัดวางตัวอักษร 
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 2. เว้นบรรทัดให้พอเหมาะ 

การเว้นบรรทัดให้พอเหมาะพอดี การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดมีผลต่อการอ่านเพราะถ้าเว้น

ระยะบรรทัดมากเกินไปคนอ่านจะต้องกวาดสายตาให้มากขึ น และจะเป็นที่มาของอาการปวดตา 

 

ภาพที่ 2.28. ภาพตัวอย่างการจัดวางตัวอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

ห่างเกินไป 
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 3. อย่าย่อจนเพี ยน 

อีกหนึ่งผิดพลาดที่ไม่สามารถให้อภัยได้ คือการที่ย่อหรือเพ่ิมขนาดตัวอักษร แต่ย่อแบบไม่ดูสเกล

ของตัวอักษร ย่อจนตัวอักษรบิดเบี ยวจนหมดรูป เวลาย่อทุกครั งต้องกด Shift ไปด้วยทุกครั ง 

 

ภาพที่ 2.29 ภาพตัวอย่างการย่อ-ขยายตัวอักษร 
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 4. ท าสีสันให้ดึงดูด 

ถ้าอยากให้คนสนใจในงาน จะต้องออกแบบและจัดวางตัวอักษรให้สามารถอ่านได้ง่าย และ

หลักการง่าย ๆ ที่จะมาช่วยให้งานมีพลังดึงดูดมากขึ นก็คือการเลือกสีสันให้คนอ่านสามาถอ่านได้ง่าย 

เลือกสีให้ตัดกัน จะสามารถท าให้อ่านได้ง่ายมากขึ น 

 

ภาพที่ 2.30. ภาพตัวอย่างการเลือกใช้สีตัวอักษร 
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 5. การเลือกฟอนต์ 

ฟอนต์บางฟอนต์ไม่เหมาะกับการอ่านที่ เยอะๆฟอนต์แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว 

เพราะฉะนั นจะต้องเลือกฟอนต์ให้เหมาะสมกับงาน 

 

ภาพที่ 2.31. ภาพตัวอย่างการเลือกใช้ตัวอักษร 
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6. จัดการติ่งข้อความ 

เนื อหายาว ๆ ที่ต้องน ามาออกแบบและจัดวาง พยายามเว้นบรรทัดจัดหน้าให้ดูดี แต่ในการจัดทุก

ครั งมกัจะม ี“ติ่ง” ข้อความหลุดออกมาเสมอ 

 

ภาพที่ 2.32. ภาพตัวอย่างการจัดการตัวอักษร 

 

 

 

 

 



36 

 

 

7. อย่าใช้ฟอนต์หลายตระกูล 

ควรจะมีฟอนต์ไม่เกิน 3 ตระกูล เพ่ือที่จะท าให้ประโยคนั นไม่รกจนเกินไป 

 

ภาพที่ 2.33. ภาพตัวอย่างเลือกใช้ตัวอักษร 
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8. เลือกฟอนต์ให้เข้ากับงาน 

เลือกให้เหมาะสมกับงานเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจให้มากท่ีสุด  

 

ภาพที่ 2.34. ภาพตัวอย่างเลือกใช้ตัวอักษร 
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9. อย่าใช้เอฟเฟคตัวอักษร 

เอฟเฟคของฟ้อนต์ที่มากับโปรแกรมต่าง ๆ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ให้น้อยที่สุด ลองเปลี่ยนมาเน้นความ

หนาให้ Font หรือ ใช้สีให้เด่น ๆ แทน  

 

ภาพที่ 2.35. ภาพตัวอย่างเลือกใช้เอฟเฟคตัวอักษร 
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10. ใช้ตัวอักษรใหญ่บ้างเล็กบ้าง 

ถ้าจะพาดหัวอะไรสักอย่างนึง จะมีค าที่ต้อง เน้น และ ไม่เน้น ถ้ามันขนาดเท่ากันหมดหรือหนา

เท่ากันหมด มันจะดึงความสนใจไปหมด ลองปรับให้ใหญ่บ้างเล็กบ้างดู (อินทนนท์ ปัญหาโสภา, 2558, 

หน้า 35-52) 

 
ภาพที่ 2.36. ภาพตัวอย่างใช้ขนาดตัวอักษร 

 

 

 

 



40 

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรา มาคอร์ มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น

ประโยชน์ในการด าเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน เพ่ือจะน ามาประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ในการ

ด าเนินการดังต่อไปนี  

หัวข้อวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  

ผู้ด าเนินการวิจัย นางสาวจิติมา เสือทอง นางสาว มัทนา โมรากุล นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธ 

หน่วยงาน กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2555 

  ขนมไทย มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจ าชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตใน

การ เลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการท าที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวน 

รับประทาน ในสมัยโบราณคนไทยจะท าขนมเฉพาะวาระส าคัญเท่านั น เป็นต้นว่างานท าบุญ เทศกาล 

ส าคัญ หรือต้อนรับแขกส าคัญ นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วขนมไทยยังได้แฝงความหมายอันลึกซึ งไว้ เป็น

ชื่อของขนมแต่ละชนิดด้วย เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ทองม้วน ทองพับ ทองเอก เป็นขนม มงคล 

เชื่อกันว่าจะมีเงินใช้อย่างเหลือล้นไม่รู้จักหมดจักสิ น เป็นต้น ขนมทองพับเป็นอีกขนมหนึ่งที่มีส่วนผสม

หลัก ๆ คล้ายกับขนมทองม้วน คือ แป้ง มะพร้าว และน  าตาล เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาได้หลาย

หลายแบบ เช่น การม้วน การพับ การจีบ และยัง เพ่ิมส่วนผสมอ่ืน ๆ เข้าไปอีกมากมายแล้วแต่วัตถุดิบ

ในท้องถิ่น ที่กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี ต าบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้ผลิตขนมทอง 

พับสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมและเหตุที่ขนมทองพับนี เป็นกรณีศึกษาในการท าวิจัยครั งนี ก็คือ ขนม 

ทองพับ เป็นขนมที่มีรสชาติดี และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและยังสามารถน ามาประยุกต์น าผัก สมุนไพร

มาเป็นส่วนผสมในการท าให้ขนมทองพับน่ารับประทานมากยิ่งขึ น แต่ปัจจุบันเนื่องจากขนม ทองพับมี

ผู้ผลิตหลายราย หาซื อได้ง่าย แต่บรรจุภัณฑ์มีลักษณะไม่โดดเด่น ไม่สามารถสร้างความ ดึงดูด ความน่า

จดจ าให้กับผู้บริโภคได้ จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วน สมุนไพรกลุ่มแม่บ้านตะกุดจั่น ต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่

ด าเนินการโดย นางสาวจรูญ อุ่นแก้ว (พ.ศ. 2550) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้การ
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วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทองม้วน

สมุนไพรกลุ่ม แม่บ้านตะกุดจั่น ต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเข้าท าการศึกษา

ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้วนสมุนไพรกลุ่มแม่บ้านตะกุดจั่นและลักษณะรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม เพ่ือ

น ามา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ พบว่า 

ปัจจุบันมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนสมุนไพรเป็นจ านวนมาก และเพ่ิมขึ นทุกวันท าให้มีความ 

คล้ายกันมากอาจเกิดความเหมือน ความเข้าใจผิดของผู้บริโภค ดังนั นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงควรมี 

เอกลักษณ์ โดดเด่นและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเกิดการจดจ าผลิตภัณฑ์ได้ จึง

สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ 

 

ภาพที่ 2.37 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ 

 หัวข้อวิจัย การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ล าไยอบแห้ง จังหวัดล าพูน  
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 ผู้ด าเนินการวิจัย นคเรศ ชัยแก้ว,อุดมศักดิ ์สาริบุตร,สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ,ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 

 หน่วยงานวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  

 ปี พ.ศ.  ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 

  จังหวัดล าพูนยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ส าคัญของภาคเหนือ อันส่งผลให้

ประชาชนชาวจังหวัดล าพูนมีรายได้ เฉลี่ยของประชากร ปี 2553 จ านวน 160 ,500 บาท ต่อคนต่อปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP มีมูลค่า 69,864 ล้านบาท ประเภท ผลิตภัณฑ์ อันดับหนึ่ง ได้แก่สาขา

อุตสาหกรรม อันดับสอง ได้แก่สาขาเกษตรกรรมฯ อันดับสาม ได้แก่สาขาการขายส่ง ขาย ปลีกฯ จังหวัด

ล าพูนมีเนื อที่ถือครองเพ่ือการเกษตร รวม 669 ,868 ไร่คิดเป็นร้อยละ 23.79 ของเนื อที่จังหวัด มี

เกษตรกร 71,221 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.47 ของครัวเรือนทั งจังหวัด เนื อที่ทางการเกษตรกรรม

ส่วนใหญ่เป็นเนื อที่ปลูกไม้ผลไม้ยืน ต้น คิดเป็นร้อยละ 49.4 และมีแนวโน้มทรงตัวส่วนเนื อที่การเกษตร

โดยรวมมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากการชะลอตัวตามสภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ

ของจังหวัดล าพูน ที่ท ารายได้หลักให้เกษตรกร คือ ล าไย หอมแดง และกระเทียม รองลงไปได้แก่ พืชผัก 

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ส าหรับข้าวนั นส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือการบริโภคภายในจังหวัด ซึ่งยังต้องมีการน าเข้ามา

จาก ต่างจังหวัดเพ่ิมขึ นด้วยเนื่องจากมีประชากรแฝงที่เข้ามาท างานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ล าไยเป็น

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ และเป็น สินค้าทางการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดล าพูน และประเทศไทย

เป็นจ านวนมากในแต่ละปีมีเนื อที่ปลูกทุกอ าเภอ ในปี 2554 มีเนื อที่ปลูกประมาณ 270 ,573 ไร่ ผลผลิต

ประมาณ 155,304 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญที่ให้ผลผลิตมากในปีนี ได้แก่ อ าเภอลี อ าเภอป่าซาง อ าเภอ

เมืองล าพูน และอ าเภอบ้านโฮ่ง จากข้อมูลการส่งออกล าไยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ใน

ปี 2545 ถึง 2553 ประเทศไทยมีการส่งออก ล าไยไปต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านบาท 

โดยผลผลิตล าไยที่ได้ส่วนใหญ่จะถูกแปรรูปเป็นล าไยอบแห้ง หรือล าไย กระป๋อง เพ่ือการส่งออก ใน

สัดส่วนประมาณร้อยละ 40 และ 10 ของผลผลิตรวมทั งหมด ตามล าดับ ส่วนที่เหลือเป็นการบริโภค 

ล าไยสดในประเทศซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ของผลผลิตรวมทั งประเทศ และเนื่องจากล าไยเป็นผลไม้

ที่มีอายุในการเก็บรักษาสั น เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องเร่งระบายผลผลิตให้ได้มากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว 

หรือไม่ก็ต้องแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาและเพ่ิมมูลค่าของ

ผลผลิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งที่ถูกน ามาเพ่ือเป็นสินค้าส่งออก
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ของประเทศ และน ามาจ าหน่ายในลักษณะเป็นสินค้าของฝากที่มีชื่อเสียง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกล าไย และผู้จัดจ าหน่ายของจังหวัดล าพูนได้เป็นอย่างดี (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร. 2554)[online] จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝาก

ส าหรับผลิตภัณฑ์ส าไยอบแห้งให้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่

ช่วยในการส่งเสริมนอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้จากการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งแล้ว ยังถือ

เป็นการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของฝากที่สอดคล้องกับโครงการ หนึ่ง ต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านในชุมชน ช่วยกันสร้างให้ เกิดมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนของ

ตนเอง ให้เป็น ที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างกระแสนิยมการใช้สินค้าไทย ถือว่าเป็น

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น ารายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน สร้าง

ให้เกิดความเข้มแข็ง และส่งเสริมการพัฒนาชนบทในระดับรากหญ้าอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

ภาพที่ 2.38 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ล าไยอบแห้ง 

 หัวข้อวิจัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับข้าวแต๋น ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 ผู้ด าเนินการวิจัย อโนทัย เพชรสุวรรณ  
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 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ 

  งานวิจัยเรื่อง การออกแบบบรรจุส าหรับข้าวแต๋น ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับข้าวแต๋น ในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้

ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สามารถน าไปใช้จริงได้สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า และเพ่ือศึกษา 

ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ ส าหรับข้าวแต๋น ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งประสิทธิ ภาพของ

บรรจุภัณฑ์ได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ดานการปกป้องผลิตภัณฑ์ ด้านการบรรจุ  ดานการอ านวย ความ

สะดวก ด้านการส่งสริม การจ าหน่าย ด้านความสะอาดและปลอดภัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี คือ ประเภทบรรจุภัณฑ์และขนาดบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการ

บรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นในโครงการหนงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผู้วิจัยได้ท าการประเมินประสิทธิภาพจากการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับข้าวแต๋น ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จ านวน 2 ครั ง ครั งที่ 1 

ประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์จ านวน 3 แบบ คือ แบบ A ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง

รูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้าง 8.4 ซม. ยาว 8.4 ซม. สงู 11.5 ซม. บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงรูปทรงสี่เหลี่ยม

ขนาดกว้าง 8 ซม. ยาว 12 ซม. สงู 22.4 ซม. บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องมีรูปทรงกระบอกขนาดสงู 24 

ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม. แบบ B ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาด

กวาง้ 7 ซม. ยาว 7 ซม. สงู 17.5 ซม. บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงรูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้าง 8 ซม. ยาว 8 

ซม. สูง 20.5 ซม. บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋อง รูปทรงกระบอก ขนาดสูง 24 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 

ซม. แบบ C ประกอบบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 5.5 ซม. ยาว 11.4 ซม. สงู 

8.2 ซม. บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงรูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้าง 9.4 ซม. ยาว11.8 ซม. สงู 17.5 ซม. บรรจุ

ภัณฑ์ประเภทกระป๋องรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดสงู 24 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง7.5 ซม. น ามาพัฒนาปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะหลังจากนั นท าการประเมินประสิทธิภาพ ครั งที่ 2 โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญคนละกลุ่มซึ่งแบ่ง

ผู้เชี่ยวชาญออกเป็นครั งที่ 1 กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประกอบการข้าวแต๋นในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์์จ านวน 3 คน ครั งที่ 2 

กลุ่มที่ 1 ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จ านวน 5 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
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ประกอบการข้าวแต๋นในโครงการหนงต าบลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ์จ านวน 5 คนและท าการเกบ

รวบรวมข้อมูลสถิติในการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ยน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test 

จากการวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์แบบ A ผลการประเมนประสิทธิภาพโดยรวมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น ใน

โครงการหนงต าบลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.3 ค่า t เท่ากับ 1.92 อยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 แบบ B ผลการประเมนประสิทธิภาพโดยรวมของการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นในโครงการหนงต าบลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.2 ค่า t เท่ากับ 1.37 อยู่

ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 แบบ C ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม

ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับข้าวแต๋น ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.9 ค่า t 

เท่ากับ-0.27 อยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับสมมติฐานทีร่ะดับนัยส าคัญที่ .05 

 

ภาพที่ 2.39 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับข้าวแต๋น 



 
 

 

บทที ่3 
 การออกแบบและพัฒนา 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

 การออกแบบเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรา มาคอร์ วัตถุประสงค์คือสร้างเอกลักษณ์ให้กับ

ข้าวสารตรา มาคอร์ และเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีหลายขนาด มีเอกลักษณ์ ผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีทฤษฎีการใช้บรรจุภัณฑ์ด้านการอ านวยความ

สะดวกดา้นการส่งเสริมการจ าหน่าย ด้านความสะอาดและปลอดภัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้จัดท าได้ศึกษาและท าการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เดิมว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 

 ข้อดี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เดิมท าให้เห็นเมล็ดข้าวชัดเจน ซีลแน่น 

ข้อเสีย  บรรจุภัณฑ์เดิมยังไม่มีเอกลักษณ์ จุดน่าสนใจ ความทันสมัย ยังไม่มีตราสัญลักษณ์

และจุดเด่นจากบรรจุภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาด 

2. ส ารวจบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตามท้องตลาดและห้างสรรพสินค้า 

 จากการส ารวจ พบว่าส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์ข้าวสารที่วางขายมีรูปแบบที่เหมือนกันหมด 

ต่างกันเพียงแค่ฉลากที่ใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์เท่านั้น 

3. ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะอ านวยความสะดวก และส่งเสริมการขาย 

 ศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์ตรา มาคอร์ ได้

ง่ายมากขึ้น 
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ออกแบบและพัฒนา 

1. จากที่รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วนแล้ว จึงเริ่มออกแบบโดยต้องการให้มีรูปแบบที่

แตกต่างจากของเดิม เข้าถึงคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ผลงานในการออกแบบเข้ากับยุคในปัจจุบัน จึงเริ่ม

ออกแบบตัวโลโก้ บรรจุภัณฑ์ และชั้นวางสินค้า 

 

ภาพที่ 3.1 สเก็ตตัวอย่างโลโก ้แบบที่1 
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ภาพที่ 3.2 สเก็ตตัวอย่างโลโก ้แบบที่2  
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แนวคิดในการออกแบบโดยใช้ถุงผ้าตัดเย็บเป็นรูปทรงเมล็ดข้าว 

 

ภาพที่ 3.3 สเก็ตตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ แบบที่1 
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แนวคิดในการออกแบบ โดยการท าถุงแพ็คข้าวให้มีรูปทรงเมล็ดข้าว แล้วท าการเจาะด้านหน้าใส 

ให้เห็นเมล็ดข้าวด้านใน 

 

ภาพที่ 3.4 สเก็ตตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ แบบที่2 
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ภาพที่ 3.5 สเก็ตตัวอย่างชั้นวางสินค้า แบบที่1 
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ภาพที่ 3.6 สเก็ตตัวอย่างชั้นวางสินค้า แบบที่2 
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2. จากรูปแบบที่ได้สเก็ตไว้ยังไม่สามารถตอบโจทย์จุดประสงค์ท่ีเราต้องการ เนื่องจากรูปแบบ

ยังไม่มีลักษณะเด่น จึงเริ่มศึกษาตัวนกแก้วมาคอร์ บรรจุภัณฑ์และข้าวสารเพ่ือน ามาพัฒนาตัวบรรจุ

ภัณฑ์ 

 

ภาพที่ 3.7 สเก็ตตัวอย่างโลโก้จากการศึกษานกแก้วมาคอร์ แบบที่1 
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ภาพที่ 3.8 สเก็ตตัวอย่างโลโก้จากการศึกษานกแก้วมาคอร์ แบบที่2 
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ภาพที่ 3.9 สเก็ตตัวอย่างโลโก้จากการศึกษานกแก้วมาคอร์ แบบที่3 

3. แนวคิดที่ได้คือ การใช้ รูปทรงและสีของเมล็ดข้าวในแต่ละชนิด มาใช้ในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ทีเ่ราก าหนด 

 

ภาพที่ 3.10 รูปแบบบรรจุภัณฑ์จากรูปทรงเมล็ดข้าว 
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4. น าแบบที่สเก็ตไว้ดราฟลงโปรแกรม illustrator เพ่ือง่ายต่อการออกแบบ ในการปรับปรุง

แก้ไชจากเดิมให้สมบูรณ์มากขึ้น 

 

ภาพที่ 3.11 ดราฟโลโก้ท่ีเลือกใช้ลงโปรแกรม illustrator  
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แนวคิดในการออกแบบโดยการใช้รูปทรงของเมล็ดข้าวมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และใช้สี

ที่มีความใกล้เคียงกับสีของข้าวมาใช้ในการออกแบบ ครั้งที่ 1 

 

ภาพที่ 3.12 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ลงโปรแกรม illustrator ครั้งที ่1  
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แนวคิดในการออกแบบโดยการใช้รูปทรงของเมล็ดข้าวมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และใช้สี

ที่มีความใกล้เคียงกับสีของข้าวมาใช้ในการออกแบบ โดยมีการปรับแก้ไขสี และรูปแบบให้สามารถตั้งได้

ครั้งที่ 2 

 

ภาพที่ 3.13 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ลงโปรแกรม illustrator ครั้งที่ 2 
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การออกแบบชั้นวางสินค้า ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ 

 

ภาพที่ 3.14 ออกแบบชั้นวางสินค้าในโปรแกรม Sketchup  
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ภาพที่ 3.15 ออกแบบชั้นวางสินค้าในโปรแกรม Sketchup 

 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

ภาพที่ 4.1 ดราฟโลโก้ท่ีเลือกใช้ 

1. การออกแบบโลโก ้

ที่มาของชื่อแบรนด์ มาจากธุรกิจเดิมของครอบครัวที่ได้ท าฟาร์มเพาะนกแก้วมาคอร์ ด้วย

ความชอบนั้นเองจึงน าชื่อนกมาตั้งเป็นชื่อข้าวและนกแก้วมาคอร์กินฟางข้าวเป็นอาหาร/ขนมขบเคี้ยว 

ฟอนต์ที่เลือกใช้ในโลโก้ 

ที่เลือกใช้ฟอนต์ Century Gothic เพราะมีความทันสมัยและเรียบง่าย 
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2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารทั้ง 6 ชนิด 

 

ภาพที่ 4.2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 
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ภาพที่ 4.3 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกข 43 
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ภาพที่ 4.4 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องช่อราตรี 



65 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิธรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 4.6 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องสามสี 
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ภาพที่ 4.7 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องช่อราตรี  
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3. การออกชั้นวางสินค้า 

 

ภาพที่ 4.8 รูปแบบชั้นวางสินค้าด้านหน้า  
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ภาพที่ 4.9 รูปแบบชั้นวางสินค้าด้านข้าง 
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ภาพที่ 4.10 รูปแบบชั้นวางสินค้าด้านหลัง 
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ภาพที่ 4.11 รูปแบบช่องวางสินค้า 
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ภาพที่ 4.12 ภาพแผ่นพับด้านนอก  
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ภาพที่ 4.13 ภาพแผ่นพับด้านใน 
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ภาพที่ 4.14 ภาพนามบัตร 

 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลงานด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการพัฒนางานเริ่มต้นจากการศึกษาสิ่งที่สนใจลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบมูลข้อมูล และศึกษาทฤษฎี

ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นประโยชน์กับโครงงาน ศึกษาข้อมูลของข้าวสารและศึกษาโปรแกรมที่เราจะใช้ในการ

ออกแบบทั้งหมดเพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินงาน จากนั้นจึงวางแผนการด าเนินงาน จัดอันดับความส าคัญ

ของงานและก าหนดระยะเวลาของการท างานในแต่ละส่วน เพ่ือให้โครงงานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด

และทันต่อการแก้ไขและพัฒนา 

 การวิเคราะห์รูปแบบของนกแก้วมาคอร์และรูปทรงของข้าวสารที่จะน ามาใช้ในการออกแบบโลโก้

บรรจุภัณฑ์ และชั้นวางสินค้าที่ เมื่อหาแนวทางของการออกแบบได้แล้ว จึงเริ่มสเก็ตชิ้นงานเพื่อน าไป

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหาชิ้นงานที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ของแนวคิด วัตถุประสงค์ในการออกแบบ 

ให้มีลักษณะเด่น จุดน่าสนใจ เมื่อวางขายจริงและยังคงความสวยงาม เมื่อเลือกแบบได้แล้วจึงเริ่มปฏิบัติ

ในโปรแกรม Adobe illustratorและSketchup จากนั้นก็เริ่มปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวโลโก ้รูปแบบ

และสีของบรรจุภัณฑ์ ชั้นวางสินค้าให้สมบูรณ์ที่สุด เมื่อได้รูปแบบตรงตามทีต่้องการแล้วจึงท าการแพ็ค

ข้าวใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ และเริ่มสั่งผลิตชั้นวางสินค้าตามรูปแบบและขนาด สัดส่วนของชั้น

ตามท่ีได้ท าการออกแบบลงในโปรแกรม Sketchup และสุดท้ายคือท าแผ่นพับและนามบัตรเพ่ือเป็น

ข้อมูลในการซื้อขายสินค้า 

 เมื่อผลิตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยตั้งแต่ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ 

ความเรียบร้อยในการซีลข้าว ความเรียบร้อยของชั้นวางสินค้า ข้อมูลของข้าวสารที่ใส่ลงในแผ่นพับและ

ข้อมูลช่องทางการติดต่อในนามบัตรให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตเนื่องจากการสั่งผลิตมีต้นทุนสูง

จึงต้องหาวิธีที่สามารถท าได้โดยให้รูปแบบออกมาเหมือนกับที่ออกแบบไว้

2. เครื่องมือที่ใช้ในการซีลบรรจุภัณฑ์ กับตัวรูปแบบมันสามารถด าเนินงานยาก เนื่องจาก

บรรจุภัณฑ์มีความโค้ง แต่เครื่องที่ใช้ซีลนั้นเป็นแนวตรง ท าให้ยากต่อการด าเนินงาน

3. วัสดุที่ใช้ในการผลิตชั้นวางสินค้าและรูปแบบที่ท าการออกแบบ มีต้นทุนการผลิตค่อนข้าง

สูง

ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงแก้ไขตัวบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกต่อการเก็บรักษา

2. ออกแบบรูปแบบของตัวแผ่นพับและนามบัตรให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์



76

กุณฑลี ร่ืนรมย.์  (2560).  กา
มหาวิทยาลยั.  เขา้ถึงได

ค านาย อภิปรัชญาสกุล.  (25
จาก https://homegame

นธกฤต ว ันต๊ะเมล์.  (2561
มหาวิทยาลยั.  เขา้ถึงได

นิดดา หงส์วิวฒัน์.  (2552). 
จาก  www.pobpad.com

รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท.์
มหาวิทยาลยั.  เขา้ถึงได

สมภพ จงจิตต์โพธา.  (25
มหาวิทยาลยั.  เขา้ถึงได

อินทนนท ์ปัญหาโสภา.  (25
https://www.grappik.c

กา
บรรณานุกรม 

รสร้างเอกลกัษณข์องแบรนด์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
จ้าก  https://gdbthai.com/brand-identity/ 

57).  สินค้าและบรรจุภัณฑ์.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพว์าดศิลป์.  เขา้ถึงได้
9.wordpress.com 

).  กลยุทธ์ทางการตลาด. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
จ้าก  https://sites.google.com/site/ployyamsanok/ 

 ข้าวกล้อง.  กรุงเทพฯ:  ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลยั.  เขา้ถึงได้
 

  (2561).  การวิจัยการโฆษณา. กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
จ้าก  http://webcache.googleusercontent.com 

60).  สีกับการออกแบบ . กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
จ้าก  http://webcache.googleusercontent.com 

58).  หลักการใช้ฟ้อนต์. กรุงเทพฯ:  ส านกัพิมพว์าดศิลป์.  เขา้ถึงไดจ้าก 
om/ 

รสร้ างเอกลกัษณ์ของแบรนด์.

https://gdbthai.com/brand-identity/
https://sites.google.com/site/ployyamsanok/
http://www.pobpad.com/


 

 

ประวัติผู้จัดท ำ 

 

รหัสนักศึกษำ 5806400005 

ชื่อ-นำมสกุล นำงสำวศรุตำ เอ่ียมจิตร 

ที่อยู่ 718 ซอย อนำมัยงำมเจริญ 25 ถนน พระรำม 2 แขวงท่ำข้ำม 

 เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 

เบอร์โทรศัพท ์ 09-2901-2277 

E-Mail qtie-papa.cha_mooz@hotmail.com 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ เทคโนโลยีสยำม 

ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสยำม 


	01_cov
	02_com
	02_abs
	03_ack
	04_tbc
	05_ch1
	05_ch2
	05_ch3
	05_ch4
	05_ch5
	06_ref
	07_vit



