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บทคดัย่อ 
 

บทสรุปผลงานวจิยัเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรับขา้วเจก๊เชย เสาไห ้จ.สระบุรี  
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษาองคป์ระกอบต่างๆในการใชอ้อกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสา
ไห ้และพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อช่วยใหก้ลุ่มเกษตรกรมีบรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภณัฑข์า้ว
เจก๊เชยเสาไหท่ี้มีเอกลกัษณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเองและกลุ่มในการจดัจ าหน่ายขา้ว อนัเป็น
แนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห้ โดยออกแบบ
บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ใหมี้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

จากผลการวจิยัพบวา่ แบบท่ีไดค้ะแนนจากแบบสอบถามสูงท่ีสุด คือบรรจุภณัทแ์บบท่ี 3
เพราะผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่ บรรจุภณัทแ์บบท่ี3 น้ี มีลกัษณะแปลกตา มี
ความคิดสร้างสรรคแ์สดงถึงความเป็นทอ้งถ่ินจากการใชถุ้งกระสอบ ทั้งยงัสามารถส่ือถึงความเป็น
ขา้วไดดี้อีกดว้ย อีกทั้งบรรจุภณัฑแ์บบท่ี 3 น้ีสามารถสร้างความแตกต่างชดัเจน เพิ่มมูลค่าสินคา้ได ้
สามารถซ้ือเป็นของฝากได ้เพราะดูสวยงาม มีความร่วมสมยัไม่เชย วสัดุท่ีใชท้  าบรรจุภณัฑก์็เป็นส่ิง
ท่ีหาง่าย เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าถุงไปใชไ้ดต่้อไปอีกดว้ย 

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้มี
ขอ้เสนอแนะวา่ดา้นโครงสร้างและรูปแบบของบรรจุภณัฑแ์บบท่ี 3 มีความแปลกตา มีความคิด
สร้างสรรคใ์นเลือกวสัดุท่ีสัมพนัธ์กบัตวัผลิตภณัฑ ์แปลกใหม่จากการท่ีน าถุงกระสอบมาใชเ้ป็น
วสัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ แต่การบรรจุค่อนขา้งซบัซอ้นมีหลายขั้นซ่ึงในอนาคตถา้มีการสั่งซ้ือขา้ว
ในจ านวนมากอาจท าใหเ้กิดปัญหาได ้ควรปรับดีไซน์สายคาดถุงกระสอบเป็นการสกรีนสายคาดบน
กระสอบเพื่อความสามารถในผลิตไดง่้ายข้ึน ออกแบบท าโลโกใ้หเ้ป็นรูปอาแป๊ะเจก๊เชยเพื่อสร้าง
การจดจ า ในส่วนการใชถุ้งกระสอบส่ือถึงความเป็นขา้วไดดี้ ส่ือสารวถีิวฒันธรรมความเป็นสินคา้
ทางการเกษตรไดดี้ ศึกษาแนวคิดการออกแบบจากท่ีมาของจงัหวดัสระบุรีตน้ก าเนิดขา้วเจก๊เชยเสา
ไห ้เพิ่มลงไปบนบรรจุภณัฑ ์เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ท าใหเ้กิดการจดจ าและประทบัใจในการน าไปเป็น
ของฝากในเทศกาลพิเศษต่างๆได ้เพราะออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีการบ่งช้ีถึงประวติัความเป็นมาของ
ผลผลิตขา้วเจก๊เชยเสาไห้จะช่วยใหก้ลุ่มเกษตรกรมีผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของตนเอง และกลุ่มในการจดัจ าหน่ายขา้ว อนัเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เจก๊เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
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ABSTRACT 

The objective of the research; The Study of The Appropriate Packaging 
Design for Jekchuy Saohai Rice of Saraburi Province, Thailand, is to 
investigate various design methods, elements, and executions in search for the 
suitable package of the Jekchuy Saohai rice from Saraburi province. The 
focus of this research is not only to create a unique rice package that reflect 
core characteristics of the rice itself, but also the package that help increase 
number of sales to enhance local rice farmers income.  
The result of the research which includes literature review, questionnaire, and 
in-depth expert interview, shows that package number 3 is the most 
appropriate one for the rice because of the interesting design, the creative 
material usage, and the useful function of the package. Moreover, package 
number 3 is successfully created differentiation of itself among other rice 
packages on the market for its contemporary approach, aesthetically pleasing 
design, and eco friendly material choice. The clear and unique design of the 
product logo is also help reflects the quality of the product and represents the 
local wisdom and their way of life. The result of the research is not only help 
improve the package design of Jekchuy Saohai rice from Saraburi province, 
but also lead to the improvement of other local rice packages for variety type 
of rice from different part of the country. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มี
ความผกูพนั กบัชนชาติเรามาอยา่งยาวนาน ทั้งทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และ
เก่ียวเน่ืองกบัวถีิการดาํรงชีวิต ของคนไทยมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั เรามกัจะไดย้นิคาํกล่าวมา
ตั้งแต่เด็กๆวา่ “ในนํ้ามีปลาในนามีขา้ว” ขา้วเจก๊เชยเสาไหเ้ป็นพนัธ์ุขา้วเก่าแก่ของจงัหวดัสระบุรี 
นิยมปลูกกนัมาหลายร้อยปี เป็นท่ีติดใจในเร่ืองรสชาติและความหอมน่ิมนวลของเมล็ดขา้ว จนได้
ช่ือวา่เป็นขา้วท่ีดีท่ีสุดของลุ่มแม่นํ้าป่าสัก จ. สระบุรี เป็นขา้วนาปี เพาะปลูกไดปี้ละหน่ึงคร้ัง (ปลูก
วนัแม่เก่ียววนัพ่อ) ขอ้ดีของขา้วพนัธ์ุน้ีก็คือ เป็นขา้วท่ีทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม มีลาํตน้สูง 
แขง็แรงทนต่อศตัรูพืชและวชัพืช ไม่ตอ้งใชปุ๋้ยและสารเคมี  จึงสามารถผลิตเป็นขา้วอินทรียไ์ด ้เป็น
ขา้วท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขา้วชนิดน้ีเม่ือหุงสุกขา้วจะร่วนเป็นตวัไม่เกาะเป็นกอ้น หุงข้ึนหมอ้ 
ขา้วสุกจะนุ่ม ไม่แขง็กระดา้ง ขา้วไม่บูดง่ายเม่ือทิ้งไวน้าน จึงเหมาะสาํหรับนาํมาเป็นขา้วราดแกง 

แต่เม่ือยีสิ่บกวา่ปีท่ีผา่นมาขา้วพนัธ์ุน้ีไดสู้ญหายไปจากแปลงขา้วของจงัหวดัสระบุรี สืบ
เน่ืองมาจากเม่ือประมาณยีสิ่บปีท่ีแลว้ทางรัฐบาลไดน้าํพนัธ์ุขา้ว ก.ข. มาแนะนาํใหเ้กษตรกรปลูก ซ่ึง
ก็ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกง่าย มีผลผลิตต่อไร่สูง ขายไดร้าคา เป็น
ท่ีตอ้งการของตลาดและท่ีสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ สามารถปลูกได ้2 คร้ังต่อปี ซ่ึงต่างจากขา้วเสาไหท่ี้
ปลูกไดเ้พียงปีละคร้ัง ทาํใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ในเวลานั้นหนัไปปลูกขา้วพนัธ์ุ ก.ข. กนัหมด 

ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2554 ไดมี้เกษตรกรจงัหวดัและเกษตรกรบางส่วนท่ีประสบปัญหาจาก
โครงการจาํนาํขา้วของรัฐบาล ไดเ้ห็นความสาํคญัของขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จึงไดร่้วมกนัพลิกฟ้ืนขา้ว
ชนิดน้ีข้ึนมาปลูกใหม่เพราะเล็งเห็นศกัยภาพท่ีดีของขา้วพนัธ์ุน้ี และไดแ้นะนาํใหเ้กษตรกรไปปลูก 
ซ่ึงขา้วพนัธ์ุน้ีนอกจากจะปลูกไดดี้ในแปลงนาหลายอาํเภอของจงัหวดัสระบุรีเท่านั้นแลว้ ขา้วพนัธ์ุ
น้ียงัมีตน้ทุนการปลูกตํ่า ถา้เทียบกบัขา้วพนัธ์ุ ก.ข. ซ่ึงปลูกกนัทั้งประเทศ ถึงแมจ้ะปลูกไดแ้ค่ปีละ
หน่ึงคร้ัง แต่ถา้หกัตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ออกไปแลว้ (ค่าปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช) ประกอบกบัคู่แข่งท่ียงั
นอ้ยทาํใหเ้หลือกาํไรจากการปลูกขา้วพนัธ์ุน้ีสูง แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัจาํนวนการปลูกต่อไร่ใน
จงัหวดัสระบุรียงัตํ่าอยู ่เกษตรกรเองยงัไม่แน่ใจวา่จะมีตลาดรองรับหรือไม่ อาจเป็นเพราะมีผูรู้้วา่
ขา้วพนัธ์ุน้ี กลบัมาปลูกแลว้นอ้ย และรูปแบบทั้งตวัแบรนดข์า้วเจก๊เชยเสาไหเ้องท่ียงัขาดการพฒันา 
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อีกทั้งภาพลกัษณ์ของตวับรรจุภณัฑสิ์นคา้ท่ียงัดูไม่น่าเช่ือถือ ขาดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่เหมาะเป็น
สินคา้ในระดบัพรีเม่ียม 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้น้ีเองจึงเป็นท่ีมาของการเขา้ไปพฒันาและออกแบบบรรจุภณัฑ์
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย เสาไห ้โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
ไดร่้วมกบัเกษตรจงัหวดัสระบุรี ช่วยร่วมกนัปรับปรุงภาพลกัษณ์ของขา้วพนัธ์ุดงักล่าวใหมี้ความ
น่าเช่ือถือแก่ผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะช่วยส่งผลใหเ้กษตรกร ท่ียงัไม่แน่ใจในขา้วพนัธ์ุน้ี ให้หนัมาปลูกขา้ว
เจก๊เชยเสาไห ้ใหมี้ผลผลิตสูงข้ึน เพื่อเป็นรูปแบบเกษตรกรเขม้แขง็ ชุมชนยัง่ยนื ตามพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีควรใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ขา้วเจก๊เชย เสาไห ้ 
1.2.2  เพื่อพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑด์งักล่าวน้ีใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ และมีความ

เป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
1.2.3 เพื่อสํารวจความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผูบ้ริโภคขา้วถุง เพื่อเป็นประโยชน์แก่

ผูผ้ลิตขา้วต่อไป 
 

1.3  สมมติฐานของการวจิัย 
 การออกแบบบรรจุภณัฑจ์ะช่วยใหก้ลุ่มเกษตรกรมีผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ของตนเอง และกลุ่มในการจดัจาํหน่ายขา้ว อนัเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เจก๊เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
 

1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
 พืน้ทีท่ าการวจัิย  คือ ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
 ประชากรที่ศึกษา  กลุ่มประชากรท่ีจะดาํเนินการสัมภาษณ์แบบ Focus Group ในงานวจิยั 
ไดแ้ก่   

1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเจก๊เชย เสาไห ้ท่ีอาศยัอยูท่ี่ในตาํบลหนองควายโซ 
อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี  

2. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางบนถนนมิตรภาพ) 
3. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์(รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนวชิาทางดา้น

การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ตามมหาวทิยาลยัต่างๆ) 
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1  กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ สามารถนาํองค์ความรู้เร่ืองการออกแบบบรรจุ

ภณัฑไ์ปพฒันาระบบการผลิต สินคา้ขา้วบรรจุถุงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างกลไกท่ีมีการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ชุมชนหรือองคก์รมีความเขม้แขง็ 

1.5.2  เป็นการอนุรักษข์า้วพนัธ์ุพื้นเมืองพนัธ์ุน้ีให้อยูคู่่แปลงนาไทยต่อไป 
1.5.3  ดา้นงานวิจยั ก็จะอาจมีการต่อยอดไปสู่การเขียนหนงัสือตาํราหรือมีการขยายผลสู่การ

ปรับปรุงรายวชิาใหม่ 
 

1.6  นิยามศัพท์ 
1.6.1  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ การใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ ของบรรจุภณัฑ ์เช่น สี รูปภาพ 

ขอ้ความ ตวัอกัษร เพื่อส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้ อีกทั้งยงัสามารถส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี
เก่ียวกบัสินคา้ และสร้างความสวยงาม ใหก้บัตวัสินคา้ ส่ือสารภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคได ้ทั้งยงัสามารถปกป้องสินคา้ใหป้ลอดภยัในการขนส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคสุดทา้ย 
เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 

1.6.2  ข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ คือ ขา้วท่ีไดจ้ากการแปรรูปขา้วเปลือกพนัธ์ุเจก๊เชย ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ
พื้นเมืองและเป็นขา้วเจา้ ไวต่อแสง ปลูกในช่วงฤดูนาปี ในพื้นท่ีอาํเภอเสาไห ้อาํเภอเมือง อาํเภอ
หนองแซง อาํเภอวหิารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี 

1.6.3  ตราสัญลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ ช่ือสัญลกัษณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเรียก หรือ
ใชแ้ทนแหล่ง ภูมิศาสตร์ และท่ีสามารถบ่งบอกวา่สินคา้ท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณลกัษณะเฉพาะของแหล่งดงักล่าวท่ีท่ีอ่ืนมีไม่เหมือน 
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บทที ่2 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การศึกษาเพื่อการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊กเชย เสาไห้ จ. 

สระบุรี” ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการออกแบบตน้แบบบรรจุภณัฑ์สําหรับสินคา้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
จากทฤษฎีทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์และทฤษฎีอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สําหรับเป็นเคร่ืองมือใน
กระบวนการวจิยั ดงันั้นผูว้จิยัไดศึ้กษาและรวบรวมรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชยเสาไห ้
2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการออกแบบ 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับรรจุภณัฑ ์
4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
5.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติและกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
6.  ประวติัชุมชน หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 
 แหล่งกาํเนิดและววิฒันาการขา้วเป็นพืชลม้ลุกตระกลูหญา้ (Annual Grass) ถูกจดัอยูใ่น
ตระกลูออไรซา ( Genus Oryza) ของวงศเ์กรมินี ( Family Paoceae หรือ Gramineae) สามารถ
เจริญเติบโตไดท้ั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลกัฐานทางภูมิศาสตร์และโบราณคดีบางอยา่งทาํ
ใหส้ันนิษฐานไดว้า่ ขา้วคงมีถ่ินกาํเนิดในแอฟริกา เกาะมาดากสัการ์ อินเดีย อเมริกากลาง อเมริกา
ใต ้แอนตาร์กติกา และออสเตรเลีย ซ่ึงแต่ก่อนยงัรวมตวักนัอยูใ่นบริเวณเขตร้อนของผืนแผน่ดิน
กอนดก์าวา ในยคุ พาลีโอโซอิก ประมาณ 250 – 500 ลา้นปีมาแลว้ ขา้วท่ีข้ึนอยูใ่นทอ้งท่ีต่างๆ
ของโลโกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1. ออไรซา ซาไทวา (Oryza Sativa), 2. ออไรซา กลาเบ
อริมา (Oriza Glaberrima, 3. ขา้วป่า (Wild Rice) 
 จากการสาํรวจพบวา่แหล่งปลูกขา้วของเอเชียในสมยัก่อนนั้นมีหลายแห่งดว้ยกนั เช่น 
บริเวณท่ีราบตอนเหนือในอินเดีย บริเวณตะวนัออกของเทือกเขาหิมาลยัผา่นบริเวณตอนบนของ
พม่า ภาคเหนือของประเทศไทย ลาว และเวยีดนามเหนือจดบริเวณดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องตอนใต้
ของประเทศจีน ซ่ึงพนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกในบริเวณดงักล่าวน้ีจดัอยูใ่นพวก ออไรซา ซาไทวา หรือท่ี
เรียกวา่ ขา้วปลูกสายเอเชียทั้งส้ิน 
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วฒันธรรมข้าวไทย 
 การศึกษาทางดา้นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้ว เอ่ียม ทองดี (2538) ไดร้ะบุวา่ คนไทยอาศยั
ขา้วเป็นอาหารหลกัมาตั้งแต่โบราณ และการปลูกขา้วไดเ้ป็นวถีิการดาํรงชีวติตลอดมา จากสาเหตุ
ดงักล่าวน้ีจึงทาํใหป้ระชาชนตระกลูไท – ลาว ไดส้ร้างวรีบุรุษทางวฒันธรรม(Culture Hero) ดา้น
ขา้วของตนเองข้ึนมาท่ีเรียกวา่ ปู่ ลางเชิง ในพงศาวดารลา้นชา้ง ไดร้ะบุวา่หลงัจากท่ีสภาพนํ้าท่วม
โลกไดเ้หือดแหง้ไป พื้นดินก็ไดใ้หก้าํเนิดเครือหมากนํ้าและมนุษยข้ึ์นมา ปู่ ลางเชิงก็ไดส้อนมนุษย์
ใหท้าํไร่ไถนาเป็นวถีิเล้ียงชีพตลอดมา 

ขา้วเป็นธญัญาหารท่ีสาํคญัท่ีสุดของคนไทยเป็นสายใยความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสัตว ์
ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติอยา่งลึกซ้ึง มีการเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นหนทางท่ีจะ
นาํไปสู่ความราบร่ืนในการดาํรงชีวติภายใตส้มดุลของสภาพธรรมชาติ และจากการท่ีขา้งเป็นสายใย
ในการร้อยความสัมพนัธ์ดงักล่าวน่ีเอง จึงก่อใหเ้กิดการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว โดยเฉพาะใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (เอ่ียว ทองดี 2538) ติดต่อกนัมาตั้งแต่สมยัก่อนจนถึง
ปัจจุบนั 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 ความแตกต่างของชนิดขา้ว 
ท่ีมา: ขา้วพื้นเมืองไทย, ฉววีรรณ วฒิุญาโณ, หนา้ 7, 2543 

 
ขา้วในทอ้งตลาด ในการซ้ือขายขา้วนั้น มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีเกษตรกรจะขายขา้วเปลือกให้แก่

โรงสีไดโ้ดยตรง ส่วนใหญ่จะผา่นพอ่คา้ในทอ้งถ่ินหรือนายหนา้ ซ่ึงโรงสีจะเป็นผูก้าํหนดราคา
ขา้วเปลือก และจากโรงสีเม่ือแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสารแลว้จะมีหยงเป็นคนกลางซ้ือขายขา้ว
ระหวา่งโรงสีกบัผูส่้งออกหรือพอ่คา้ขายส่งภายในประเทศ โดยหยงใชปั้จจยัราคาตลาดโลกเป็น

3,905, 66% 

2,023, 34% ขา้วเจา้ 
ขา้วเหนียว 

DPU



 
6 

ตวักาํหนดให้แก่โรงสี ต่อจากนั้นพอ่คา้ขายส่ง (ยีป๊ั่ว) จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูข้ายขา้วใหแ้ก่ผูบ้ริโภค
ภายในประเทศ ซ่ึงมีทั้งขายตรงแก่ผูบ้ริโภคและขายผา่นพอ่คา้ขายปลีก 
 จะเห็นวา่ขา้วจากชาวนาสู่ผูบ้ริโภคนั้น ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลางหลายขั้นตอนเป็นผลให้
ราคาขา้วเพิ่มสูงข้ึน ชาวนาไทยสามารถปลูกขา้วชนิดต่าง ๆ ไดป้ระมาณ 25 ลา้นตนั ขา้วเปลือกเม่ือ
นาํมาสีเป็นขา้วสารจะเหลือประมาณ 11-12 ลา้นตนั โดยบริโภคภายในประเทศประมาณคร่ึงหน่ึง 
อีกคร่ึงส่งออกจาํหน่ายยงัต่างประเทศ 
 ขา้วท่ีบรรจุถุงวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต หรือใส่กระสอบตกัขายตามหอ้งแถว ร้านขายของ
ชาํ มีไม่หลากหลายพนัธ์ุนกั ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงก็คือ ขา้วหอมมะลิ ซ่ึงปัจจุบนัก็มี ขา้วกลอ้งหอม
มะลิ ออกมาจาํหน่ายมากข้ึนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีประโยชน์กวา่ขา้วขาวท่ีขดั
สีเอารําออกไป โดยเฉพาะ “ขา้วกลอ้งหอมมะลิ เบอร์ 5” ซ่ึงเป็นขา้วท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการตรวจขา้ว สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และไดรั้บการรับรองจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพราะช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 60% จากการกะเทาะเปลือกเพียงคร้ังเดียว 
ในขณะท่ีขา้วทัว่ไปตอ้งขดัสีขา้วใหข้าวถึง 3 คร้ัง ดงันั้น ผูบ้ริโภคท่ีนิยมขา้วกลอ้ง นอกจากจะดีต่อ
สุขภาพ ยงัช่วยชาติประหยดัพลงังานอีกดว้ย 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 วถีิการตลาดขา้ว 
 
 แต่ผูบ้ริโภคทัว่ไปยงันิยมซ้ือขา้วโดยดูรูปลกัษณะภายนอกของเมล็ดซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ใชก้าํหนดราคา ขา้วคุณภาพดีตอ้งมีเมล็ดยาว รูปร่างเรียว ใส และมีเมล็ดหกัปนอยูน่อ้ย บางคร้ังอาจ
ตอ้งขดัมนัเป็นพิเศษเพื่อให้เมล็ดขา้ววาวข้ึนตามความตอ้งการของตลาด 
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 สาํหรับขา้วขาวทัว่ไปท่ีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด อาทิ ขา้วเสาไห,้ ขา้วนาทราย, ขา้วขาวบาง
มูลนาก, ขา้วขาวเหลืองอ่อน, ขา้วมนัปู ฯลฯ อาจจดัแบ่งตามคุณภาพขา้วสุกจากสัดส่วนของแป้งอ
มิโลส เป็นขา้วเหนียว, ขา้วนุ่มเหนียว (อมิโลสตํ่า) ซ่ึงมกัหุงแฉะง่าย ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ, ขา้ว กข 
15 ส่วนขา้วอ่อน (อมิโลสปานกลาง) ค่อนขา้งนุ่ม-ร่วน เช่น ขาวปากหมอ้, ขาวตาแหง้, ขา้วเจา้
สุพรรณบุรี 60 สาํหรับขา้วแขง็ (อมิโลสสูง) มีความร่วน แขง็ และหุงข้ึนหมอ้ โดยตอ้งใส่นํ้ามาก 
เพื่อลดความแขง็กระดา้ง เม่ือขา้วสุกจะข้ึนฟู อาทิ ขา้วเหลืองประทิว 123, ขา้วเจา้ปทุมธานี 60, ขา้ว
เจา้ชยันาท 1 และขา้วเสาไห ้ซ่ึงเป็นขา้วท่ีมีช่ือเสียงมานาน ก็จดัอยูใ่นประเภทขา้วแขง็หุงข้ึนหมอ้ 
 

ประวตัิความเป็นมาของข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 
 ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้เป็นขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง ปลูกบริเวณลุ่มนํ้ าป่าสัก จงัหวดัสระบุรีมายาวนาน
กวา่ 200 ปี ประชากรในพื้นท่ีประกอบอาชีพทาํนา รับจา้ง และคา้ขาย อาํเภอเสาไหเ้ป็นแหล่ง
เศรษฐกิจใหญ่ของจงัหวดั เป็นแหล่งชุมชนคา้ขายสินคา้เกษตร โดยเฉพาะบริเวณท่าเจก๊เฮง พอ่คา้
ชาวจีนท่ีมีนอ้งชายช่ือ เจก๊เชย ผูซ่ึ้งดูแลควบคุมการแลกสินคา้และสนใจขา้วพนัธ์ุกน้จุด จึงแนะนาํ
ใหช้าวนาปลูกและนาํมาแลกกบัสินคา้อ่ืน ๆ จนเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ต่อมาชาวนาจึงเรียกขา้วพนัธ์ุน้ี
วา่ ขา้วเจก๊เชย ดงันั้น ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จึงเป็นขา้วท่ีมีประวติัส่ือถึงวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัการ
เก้ือกลูกนัของกลุ่มชนต่างชาติ และคนไทยเช้ือสายจีนในแถบลุ่มนํ้าป่าสักและวถีิเกษตรกรรมใน
อดีตท่ีส่ือถึงวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติมาจวบจนปัจจุบนั คุณค่าทางโภชนาการ ขา้วกลอ้ง 100 
กรัม ประกอบดว้ย ไนอาซีน 5.8 มิลลิกรัม โทโคฟีนอล 0.09 มิลลิกรัม โทโคไตรอีนอล 0.04 
มิลลิกรัม และโอริซานอล 0.11 มิลลิกรัม ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากสาํนกัพฒันาผลิตภณัฑข์า้ว 

ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้หมายถึง ขา้วท่ีไดจ้ากการแปรรูปขา้วเปลือก พนัธ์ุเจก๊เชย ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ
พื้นเมืองและเป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสงปลูกในฤดู นาปี ในพื้นท่ีอาํเภอเสาไห ้อาํเภอเมือง อาํเภอ
หนองแซง อาํเภอวหิารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี 
เม่ือหุงสุกจะร่วนเป็นตวัไม่เกาะกนัเป็นกอ้น หุงข้ึนหมอ้ ขา้วสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แขง็กระดา้ง ไม่
เหนียวเละ ไม่ยบุตวัเม่ือเป็นขา้วราดแกง ไม่บูดง่ายแม ้ทิ้งไวเ้ยน็ขา้มวนั ขา้วเก่าเม่ือนาํมาหุงไม่มี
กล่ินสาบ  
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ภาพท่ี 2.3 นาขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
 

ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้เป็นขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองของ อ.เสาไห ้จ.สระบุรี โดยศูนยว์จิยัขา้วปทุมธานี
จึงไดเ้ร่ิมตน้ปรับปรุงพนัธ์ุในฤดูนาปี 2545 โดยเก็บรวบรวมพนัธ์ุจากแปลงเกษตรกรใน จ.สระบุรี 
จาํนวน 34 ตวัอยา่งพนัธ์ุ ทาํการปลูกคดัเลือกแบบหมู่ (Mass Selection) ไดส้ายพนัธ์ุ PTTC02019 
แลว้คดัเลือกสายพนัธ์ุบริสุทธ์ิ (Pure Line Selection) จนไดส้ายพนัธ์ุบริสุทธ์ิ PTTC02019-1 ในฤดู
นาปี 2546 ปลูกทดสอบผลผลิตในแปลงเกษตรกร ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงท่ีสาํคญั 
ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี พบวา่ ขา้ว
พนัธ์ุน้ี เป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง มีความสูงเฉล่ีย 160-170 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงหกั
ลง คอรวงยาว ระยะพกัตวัของเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 6-7 สัปดาห์(http://www.palangkaset.com) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.4 ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ระยะขา้วสลดัเกสร ช่วงเดือนพฤศจิกายน 
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ขา้วเจก๊เชยเป็นขา้วเสาไหพ้นัธ์ุหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเม่ือคร้ังอดีตเป็นขา้วเจา้ท่ีมีอะไมโลส 
สูงและถือไดว้า่ดีท่ีสุดในขา้วพนัธ์ุเสาไห ้มีบนัทึกเก่ียวกบัขา้วพนัธ์ุน้ีไวว้า่เป็นขา้วท่ีพอ่คา้ชาวจีน 
ซ่ึงทาํการคา้ขา้วข้ึนล่องเรือระหวา่งแม่นํ้าเจา้พระยาและแม่นํ้าป่าสัก มีช่ือวา่ "เจก๊ใช"้ เป็นผูร้วบรวม
ขา้วส่งโรงสีแถบ จ.สระบุรี จ.พระนครศรีอยธุยา และกรุงเทพมหานคร ไดน้าํพนัธ์ุขา้วลกัษณะดีจาก 
จ.นครสวรรค ์มาใหเ้กษตรกรปลูกท่ี อ.เสาไห ้ภายหลงัจากทาํการสีออกมาพบวา่ เป็นขา้วคุณภาพดี 
เมล็ดยาวนํ้าหนกัดี หุงข้ึนหมอ้ และนุ่ม เม่ือเยน็แลว้ไม่บูดง่าย ทาํใหก้ลายเป็นท่ีนิยมของชาวเสาไห ้
จนมีการเรียกช่ือพนัธ์ุขา้ว ตามช่ือพอ่คา้ท่ีนาํมา แต่ไดเ้พี้ยนมาเป็น "เจก๊เชย" ในเวลาต่อมา 
(http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4989&s=tblrice) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.5 แสดงผลการรวบรวมพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองในจงัหวดัภาคกลาง 
ท่ีมา: ขา้วพื้นเมืองไทย, ฉววีรรณ วฒิุญาโณ, หนา้ 212, 2543 
 

ขา้วพนัธ์ุเจก๊เชยเป็นขา้วพื้นเมืองเป็นตน้แบบของคุณภาพดีท่ีปลูกในอาํเภอหนองแซง แต่
ในปัจจุบนัเรียก เป็นขา้วเสาไห ้เน่ืองจากในอดีต หนองแซงเป็นก่ิงอาํเภอท่ีข้ึนกบัอาํเภอเสาไห ้ ขา้ว
พนัธ์ุเจก๊เชยเป็นขา้วท่ีทุกคนยอมรับในเร่ืองคุณภาพท่ียากจะหาขา้วพื้นเมืองอ่ืนมาเทียบ การ
ปรับปรุง กระบวนการผลิตขา้วเสาไหโ้ดยใชพ้นัธ์ุเจก๊เชย ไดเ้ร่ิมตน้ในปีพ.ศ. 2460-2479 โดย ดร.
ครุย บุณยสิงห์  ไดร้ายงานผลการทดลองเร่ืองขา้ว ของพระยาโภชากรและหม่อมหลวงยิง่ศกัด์ิ  
อิศรเสนา ในพื้นท่ีอาํเภอหนองแค สระบุรี วา่  ขา้วพนัธ์ุเจ๊กเชยเป็นขา้วท่ีมีผลผลิตสูงและเป็นขา้ว
คุณภาพท่ีดีท่ีสุด ในปีพ.ศ. 2545 ศูนยว์จิยัขา้วปทุมธานีไดร้วบรวมพนัธ์ุขา้วเจก๊เชย นาํมาคดัเลือก
พนัธ์ุท่ีบริสุทธ์ิ เรียกวา่ “ขา้วพนัธ์ุเจก๊เชย” (ท่ีมา: www.riceproduct.org) 
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แหล่งขา้วท่ีปลูกพนัธ์ุเจก๊เชย ท่ีมีคุณภาพและสร้างช่ือเสียงในดา้นคุณภาพของขา้วเสาไห ้
อยูใ่นพื้นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่ของอาํเภอเสาไห ้และแนวคิดท่ีติดต่อกบัอาํเภอเมือง อาํเภอหนองแซง 
อาํเภอหนองแค อาํเภอวหิารแดง อาํเภอบา้นหมอ อาํเภอหนองโดน อาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี 

 
 

ภาพท่ี 2.6 แผนท่ีพื้นท่ีท่ีสามารถปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไหไ้ดดี้ท่ีสุดในจงัหวดัสระบุรี 
 

ลกัษณะขา้วพนัธ์ุเจก๊เชยเป็นขา้วท่ีไวต่อแสง ออกดอกวนัท่ี 5-10 พฤศจิกายน มีความสูง
ประมาณ 160 เซนติเมตร คอรวงยาว รวงขา้วมีความยาวเฉล่ีย 33 เซนติเมตร ระแงถ่ี้ เป็นขา้วเมล็ด
ยาวนํ้าหนกัดี สีของกาบใบมี 2 ลกัษณะ คือ เจก๊เชยกาบใบไมสี้ม่วง และเจก๊เชยกาบใบสีเขียว 
ระยะเวลาปลูกขา้วเร่ิมจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูก
เป็นช่วงฝนตกประมาณ 91 วนัจากจาํนวนวนัตกตลอดปี 108 วนั เก็บเก่ียวในเดือนธนัวาคม ถึงเดือน
มกราคมท่ีมีอากาศแหง้ ทาํใหข้า้วมีคุณภาพ 
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ภาพท่ี 2.7 ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ระยะการเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
 ขา้วเจก๊เชย กาบเขียว (Jek Chuey Gahb Khiaw) เป็นขา้วนาสวนชนิดขา้วเจา้ท่ีมีช่ือเสียงจาก
จงัหวดัสระบุรี ลาํตน้แขง็ปานกลาง ทรงกอแผเ่ล็กนอ้ย ความยาวลาํตน้ประมาณ 160 ซม. หูใบสี
เขียวอ่อน แผน่ใบและกาบใบมีสีเขียว ออกดอกประมาณวนัท่ี 10 พฤศจิกายน ยอดดอกและกลีบ
รองดอกสีฟาง ใบธงทาํมุมในแนวนอน รวงแน่น คอรวงยาว กา้นรวงอ่อน แตกระแงถ่ี้ เมล็ดร่วงยาก 
ขา้วเปลือกสีฟาง ขา้วกลอ้งสีขาว เมล็ดเรียว ทอ้งไข่ปานกลาง คุณภาพการหุงตม้ร่วนแต่ไม่แขง็
กระดา้ง หุงข้ึนหมอ้ตามแบบฉบบัขา้วเสาไห ้ปริมาณอมิโลส 27-28% 
 
ตารางท่ี 2.1 พนัธ์ุขา้วเจก๊เชยพื้นเมืองไทย 
 

ช่ือพนัธ์ุ หมายเลข ชนิดขา้ว 
เจก๊เชย 06868 เจา้ 
เจก๊เชยกาบแดง 10939 เจา้ 
เจก๊เชยขาว 10945 เจา้ 
เจก๊เชยแดง 13809 เจา้ 
เจก๊เชยเต้ีย 20337 เจา้ 
เจก๊เชยเบา 05759 เจา้ 
เจก๊เชยเสาไห้ 02421 เจา้ 
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ลกัษณะเด่นของข้าวพันธ์ุเจ๊กเชย 
1. เป็นขา้วพื้นเมืองท่ีมีเปอร์เซ็นตอ์ะไมโลสสูง (Amylose) เป็นคาร์โบไฮเดรต ประเภท

หน่ึง (Carbohydrate) (27-28%)  ขา้วเม่ือสุกแลว้ค่อนขา้งร่วน เป็นขา้วพื้นเมืองท่ีปลูกในภาคกลาง
ซ่ึงมีอยูห่ลายพนัธ์ุ  ไดแ้ก่ ขา้วพนัธ์ุเจก๊เชย ขา้วกอเดียวเหลืองทอง เหรียญทอง ขา้วสมนึก ขา้วตาหมี 
ซ่ึงในปัจจุบนัชาวนาในจงัหวดัสระบุรีก็ยงัปลูกขา้วพนัธ์ุเจ๊กเชยท่ีมีคุณภาพในการหุงท่ีดี 

2. เป็นขา้วหุงสุกร่วน ขา้วเป็นตวั ข้ึนหมอ้ ไม่แฉะ รสชาติไม่แขง็กระดา้ง 
3. เป็นขา้วท่ีไม่ยบุตวัเม่ือราดแกง ตามความนิยมการบริโภคขา้วไทย 
4. ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้เม่ือเค้ียว จะสามารถสัมผสัรสชาติไดถึ้งเน้ือขา้ว 
5. เป็นขา้วไม่บูดง่าย เม่ือทิ้งไวเ้ยน็ขา้มวนั คุณภาพไม่เปล่ียนแปลง 
6. เป็นขา้วท่ีไม่มีกล่ินสาบ เม่ือนาํมาหุง ถึงแมจ้ะเป็นขา้วคา้งปี 
7. เป็นขา้วท่ีมีประวติัท่ีส่ือถึงวฒันธรรมในการอยูร่่วมกนั มีการเก้ือกลูกนัของกลุ่มคนต่าง

เช้ือชาติ ท่ีมีความผกูพนัของชุมชนผูป้ลูกขา้ว กบัพอ่คา้เช้ือสายจีน ช่ือ เจก๊เชยซ่ึงเดินทางมาคา้ขาย 
8. เป็นขา้วท่ีเกิดจากปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาชัว่ลูกหลาน อยา่งไรตาม ประเทศไทยมี

การฟ้ืนฟูพนัธ์ุขา้วเจก๊เชยใหก้ลบัมาเป็นขา้วในกลุ่มขา้วแขง็ท่ีเรียกวา่ ขา้วเสาไห้  
 
การพฒันาข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 

 หลกัจากไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ขา้วเจก๊เชยเสาไหไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมใหเ้ป็นขา้วท่ีผลิตโดยระบบการปฏิบติัท่ีดีสาํหรับขา้ว (GAP) เพื่อใหเ้ป็นสินคา้ท่ีปลอดภยั
สาํหรับผูบ้ริโภคและนอกจากน้ีไดมี้การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น สบู่ โลชัน่ 
รวมทั้งการใหค้วามรู้ดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ท่ีมีคุณภาพ และบรรจุภณัฑ์เพื่อรักษาคุณภาพ 
 

การประกาศโฆษณาการรับขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
 เลขทีค่ าขอ   50100031 
 วนัทีย่ื่นค าขอ  5 กุมภาพนัธ์ 2550 
 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ขา้วเจก๊เชยเสาไห้ 

รายการสินค้า  ขา้ว 
ผู้ขอขึน้ทะเบียน  กรมการขา้ว 
ทีอ่ยู่   กรมการขา้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 1. คุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัติหรือคุณลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
  ค านิยาม 
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  ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ หมายถึง ขา้วท่ีไดจ้ากการแปรรูปขา้วเปลือก พนัธ์ุเจก๊เชย ซ่ึง
เป็นพนัธ์ุพื้นเมือง และเป็นขา้วเจา้ต่อช่วงแสง ปลูกในช่วงฤดูนาปี ในพื้นท่ีอาํเภอเสาไห้ อาํเภอเมือง 
อาํเภอหนองแซง อาํเภอวหิารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพุด จงัหวดั
สระบุรี 
  ลกัษณะของสินค้า 
  (1) พนัธ์ุขา้ว : พนัธ์เจก๊เชย 
  (2) ประเภทขา้วเจก๊เชยเสาไห ้
        - ขา้วกลอ้ง 
        - ขา้วสาร 
  (3) ลกัษณะทางกายภาพ 
        - ขนาดเมล็ดขา้วกลอ้ง ยาวประมาณ 7.12 มิลลิเมตร 
        - ขนาดเมล็ดขา้วสาร  ยาวประมาณ 9.90 มิลลิเมตร 
        - สีขา้วเปลือก  สีฟาง 
        - นํ้าหนกั 100 เมล็ด  ตั้งแต่ 02.67-3.02 กรัม 
  (4) ลกัษณะทางเคมี 
        - อมิโลส   ร้อยละ 27-28 
        - ความคงตวัของแป้งสุก ปานกลาง 
  (5) คุณลกัษณะของสินคา้ 
        เป็นขา้วพื้นแขง็ เม่ือหุงสุกขา้วจะร่วนเป็นตวั ไม่เกาะกนัเป็นกอ้น หุงข้ึนหมอ้ 
ขา้วสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แขง็กระดา้ง ไม่เหนียวเละ ไม่ยบุตวัเม่ือราดแกง ไม่บูดง่ายเม่ือทิ้งไวเ้ยน็
ขา้มวนั คุณภาพไม่เปล่ียนแปลง ขา้วเก่าเม่ือนาํมาหุงไม่มีกล่ินสาบ 
 2. กระบวนการผลติ 
  การปลูก 
  (1) พื้นท่ีปลูกขา้วตอ้งอยูเ่ขตอาํเภอเสาไห ้อาํเภอเมือง อาํเภอหนองแซง อาํเภอ
วหิารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี 
  (2) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และโรงสี/ผูป้ระกอบการ ตอ้งมาข้ึนทะเบียนเป็น
สมาชิกก่อนเร่ิมทาํการผลิต 
  (3) เมล็ดพนัธ์ุขา้วตอ้งเป็นเมล็ดพนัธ์ุบริสุทธ์ิ มีคุณภาพดี ไม่มีส่ิงเจือปน ตาม
มาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้วของกรมการขา้ว และจากแหล่งเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีมาตรฐาน 
  (4) ปลูกในช่วงฤดูนาปี (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม) 
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  (5) เก็บเก่ียวระยะพลบัพลึง ช่วงเดือนธนัวาคม – มกราคม 
  (6) การเก็บรักษาผลผลิตขา้วใหมี้ความช้ืนท่ีเหมาะสม ไม่เกินร้อยละ 14-15 
  (7) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ตอ้งมีระบบการบนัทึกขอ้มูลการจดัการท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดต้ั้งแต่เมล็ดพนัธ์ุขา้ว ระบบการปลูก และคุณภาพขา้วเปลือก ขา้วสาร 
  การแปรรูป 
  (1) การรับซ้ือขา้วเปลือก/การสีขา้ว 
       1.1 ขา้วเปลือกตอ้งมาจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนสมาชิกและได้
ปฏิบติัตามคู่มือวธีิการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห้ 
       1.2 มีการแยกจดัเก็บขา้วเปลือกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ออกจากพนัธ์ุอ่ืน ๆ หรือออก
จากขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ท่ีไม่ไดผ้ลิตโดยสมาชิกในกลุ่มผูผ้ลิตท่ีไม่สามารถตรวจสอบติดตามได ้
       1.3 มีการตรวจสอบคุณภาพของขา้วเปลือก ขา้วเจก๊เชยเสาไห้ ณ จุดรับซ้ือ
ขา้วเปลือก ไดแ้ก่ วดัความช้ืน ส่ิงเจือปนต่าง ๆ เมล็ดขา้วปนอ่ืน ๆ 
       1.4 มีการบนัทึกขอ้มูลการสีขา้ว ตั้งแต่ท่ีมาของขา้วเปลือก ปริมาณขา้วเปลือกท่ี
สีต่อวนั ปริมาณขา้วสารท่ีได ้
       1.5 ถา้มีการสีขา้วชนิดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ตอ้งมีการลา้งเคร่ืองสี
ขา้วใหส้ะอาดตามกรรมวธีิท่ีถูกตอ้ง 
  (2) การแปรสภาพ ขา้วกลอ้ง ขา้วสาร ตอ้งทาํในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรีเท่านั้น 
  การบรรจุหีบห่อ 
  รายละเอียดบนฉลาก ประกอบดว้ยคาํวา่ “ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้หรือ Khao Jek Chuey 
Sao Hai” 
  การเคลือ่นย้าย กองเกบ็ การรักษาสภาพ และการส่งมอบ 
  (1) มีการจดัทาํระบบบญัชีท่ีบ่งช้ี เคล่ือนยา้ย กองเก็บ บรรจุหีบห่อ ตั้งแต่ขั้นตอน
ของการรับเขา้โรงสี วนัท่ีสีขา้วเปลือก ขา้วสาร และการส่งมอบ 
  (2) มีขั้นตอนในการควบคุม การกองเก็บ ควบคุมการเบิกจ่าย และดูแลรักษา
ผลิตภณัฑ์ 
  (3) มีการจดัเก็บสินคา้ท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพสินคา้ 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างสินค้ากบัแหล่งภูมิศาสตร์ 
  ลกัษณะภูมิศาสตร์ จงัหวดัสระบุรีเป็นบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงหรือภูเขาและท่ี
ราบเชิงเขาเป็นเนิน รวมทั้งท่ีราบลุ่ม มีแม่นํ้าป่าสักไหลผา่นซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าใหญ่ใชใ้นการเกษตร 
พื้นท่ีปลูกขา้วมีสภาพค่อนขา้งเรียบ มีลกัษณะดินเป็นตะกอนนํ้า นํ้าท่ีไหลบ่าบนผวิดินชา้ 
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 การระบายนํ้าไม่ดี ดินบนเป็นดินเหนียวสีเทาเขม้ หรือนํ้าตาลปนเทาเขม้ ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแป้ง สีออกนํ้าตาล มีการสะสมของเมด็ปูนสีขาว อยูใ่นดินล่างลึกลงไปดินชนิดน้ี
มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ลกัษณะพิเศษของดินเช่นน้ีจึงเป็นแหล่งปลูกขา้วโดยเฉพาะท่ีมี
คุณภาพดี 
  ลกัษณะภูมิอากาศ เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ปริมาณนํ้าฝนเพิ่มข้ึนในระยะ
ปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จากเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม เป็นช่วงท่ีเหมาะกบัการเพาะปลูก เพราะจะ
มีวนัฝนตกประมาณ 91 วนั จากจาํนวนวนัฝนตกตลอดปี 108 วนั และเก็บเก่ียวในเดือนธนัวาคม ถึง
มกราคม ท่ีมีอากาศแหง้ 
  ประวตัิความเป็นมา จงัหวดัสระบุรีมีประวติัการปลูกขา้วมาเป็นเวลายาวนาน 
เพราะเป็นยทุธศาสตร์ในพื้นท่ีภาคกลางท่ีไดรั้บการประกาศจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวมเสบียงอาหารและ
เป็นยุง้ฉางเก็บไวค้ราวศึกสงครามตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2125 ชุมชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพทาํนา รับจา้ง
และคา้ขาย อาํเภอเสาไหเ้ป็นแหล่งเศรษฐกิจใหญ่ของจงัหวดัสระบุรี เป็นท่ีชุมนุมการคา้ขายสินคา้
เกษตรต่าง ๆ จากพื้นท่ีท่ีไดรั้บนํ้าจากลุ่มนํ้าป่าสัก ขา้วเจก๊เชย นาํมาปลูกในพื้นท่ีอาํเภอเสาไหจ้าก
การท่ีชาวบา้นนาํขา้วมาแลกสินคา้ ไดแ้ก่ เกลือ กะปิ นํ้าปลา หอม กระเทียม ท่ีบริเวณท่าเจก๊ฮง 
พอ่คา้คนจีน ท่ีมีนอ้งชาย ช่ือเจก๊เชย คอยควบคุมดูแลการแลกสินคา้และสนใจขา้วพนัธ์ุกน้จุด จึง
แนะนาํใหช้าวนานาํไปปลูกขยายผลผลิต แลว้นาํมาแลกสินคา้กบัเจก๊เชย ต่อมาชาวนาจึงเรียกขา้ว
พนัธ์ุน้ีวา่ ขา้วเจก๊เชย จนเป็นท่ีรู้จกัปากต่อปาก พอ่คา้เรือหลายคนนาํสินคา้ขา้วน้ีไปขายถึงอยธุยา 
พบวา่เป็นขา้วหุงข้ึนหมอ้ รสชาติดี ไม่อ่อน ไม่แขง็จนเกินไป เก็บไวค้า้งคืนไม่บูด จนสอบถามกนั
วา่เป็นขา้วอะไร มาจากไหน ไดค้าํตอบวา่ ขา้วเจก๊เชย มาจากอาํเภอเสาไห ้ดงันั้น “ขา้วเจก๊เชยเสา
ไห”้ จึงเป็นขา้วท่ีมีประวติัท่ีส่ือถึงวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัมานานนบัร้อยปี มีการเก้ือกลูกนัของ
กลุ่มชนต่างชาติในอาํเภอเสาไห ้ท่ีมีความผกูพนัของชุมชนผูป้ลูกขา้ว และพอ่คา้ท่ีเป็นชาวไทยเช้ือ
สายจีนซ่ึงเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ และรู้ในเร่ืองคุณภาพขา้วท่ีดี ท่ีเหมาะสมกบัรสนิยมการบริโภค
ของคนไทย 
 4. ขอบเขตทีต่ั้งแหล่งภูมิศาสตร์ 
  ขอบเขตการผลิตขา้วเจก๊เชยเสาไห ้อยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอเสาไห ้อาํเภอเมือง อาํเภอ
หนองแซง อาํเภอวหิารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี 
ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคกลางของประเทศไทย  
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 5. การพสูิจน์แหล่งก าเนิด 
  (1) ขา้วเจก๊เชยเสาไห้ จะตอ้งผลิตในพื้นท่ีอาํเภอเสาไห ้อาํเภอเมือง อาํเภอหนอง
แซง อาํเภอวหิารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี ตาม
กระบวนการผลิตขา้งตน้ 
  (2) กระบวนการผลิตจะตอ้งไดผ้า่นการควบคุมการตรวจสอบ คือ มีการข้ึน
ทะเบียนสมาชิก ผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้รวมทั้งตอ้งมีเอกสารกาํกบัเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
 6. เงื่อนไขทีน่ายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 
  (1) จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบและควบคุมทั้งกระบวนการผลิตในระดบัผูผ้ลิต
และระดบัจงัหวดั 
  (2) จดัใหมี้การข้ึนทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผูเ้พาะปลูก และสมาชิกผูแ้ปรรูปขา้ว
เจก๊เฉยเสาไห ้ท่ีประสงคจ์ะขอใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ขา้วเจก๊เชยเสาไห้ 
  (3) ผูข้อข้ึนทะเบียนตอ้งจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน สาํหรับสมาชิกผูข้อใชส่ิ้งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสาตร์ขา้วเจก๊เชยเสาไห้ 
  

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัหลกัการออกแบบ 
 องคป์ระกอบทางเรขศิลป์อนัไดแ้ก่ สี สัญลกัษณ์ ตวัอกัษร และภาพ จะนาํมาใชป้ระกอบ
กนับนพื้นผวิของบรรจุภณัฑเ์พื่อใหเ้กิดรูปแบบของเรขศิลป์โดยรวมท่ีสอดคลอ้งกนั และจดั
เรียงลาํดบัความสาํคญัอยา่งถูกตอ้ง โดยการท่ีจะทาํเช่นนั้นไดจ้าํเป็นจะตอ้งอาศยัทฤษฎีในการจดั
องคป์ระกอบเขา้มาช่วย 
 หลกัการจดัองคป์ระกอบบนบรรจุภณัฑมี์ความแตกต่างจากการจดัองคป์ระกอบเรขศิลป์
ทัว่ไปอยูม่าก เน่ืองจากพื้นท่ีบนบรรจุภณัฑมี์อยูจ่าํกดัแต่กลบัประกอบองคป์ระกอบทางเรขศิลป์ต่าง 
ๆ หลากหลายชนิดท่ีส่ือสารขอ้มูลจาํนวนมากไปพร้อม ๆ กนับนบรรจุภณัฑ์เพียงช้ินเดียว หลกั
สาํคญัของการจดัองคป์ระกอบบนบรรจุภณัฑจึ์งตอ้งคาํนึงถึง “สรีระการอ่านบรรจุภณัฑ”์ เป็น
สาํคญั 
 ทฤษฎีสรีระการอ่านบรรจุภณัฑไ์ดม้าจากการศึกษาพฤติกรรมการอ่านบรรจุภณัฑข์อง
ผูบ้ริโภคหลาย ๆ คน นาํมาสร้างขอ้สรุปถึงตาํแหน่งท่ีควรจะจดัวางองคป์ระกอบศิลป์ต่าง ๆ ใหไ้ด้
ประสิทธิผลในการส่ือสารขอ้มูล เรียงลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัตามลาํดบัของตาํแหน่งก่อนและ
หลงัท่ีผูบ้ริโภคจะมองเห็นบนบรรจุภณัฑห์น่ึงช้ิน ไดข้อ้สรุปดงัน้ี (ปุ่น คงเจริญเกียรต์ิ, 2541: 193-
194) 
 1. เม่ือสายตาเร่ิมเพง่จากจุดเร่ิมตน้จุดหน่ึง สายตาจะเร่ิมอ่านจากทางซา้ยมือข้ึนสู่ขา้งบน 
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 2. การกวาดสายตาจะเร่ิมกวาดจากดา้นซา้ยไปยงัดา้นขวาในแนวทางตามเขม็นาฬิกา 
 3. สายตาจะเสาะหาจุดส้ินสุดในการอ่าน ซ่ึงมกัจะเป็นขวามือขา้งล่าง 
 จากการศึกษาดงักล่าวทาํใหไ้ดข้อ้สรุปในการออกแบบบรรจุภณัฑว์า่ส่วนซา้ยของบรรจุ
ภณัฑจ์ะไดรั้บการอ่านก่อนส่วนขวา และตาํแหน่งของส่วนบนจะไดรั้บความสนใจมากกวา่ส่วนล่าง 
ดงันั้น การจดัวางองคป์ระกอบศิลป์ลงบนบรรจุภณัฑจึ์งจะตอ้งสอดคลอ้งตามลาํดบัความสาํคญักบั
ตาํแหน่งท่ีเป็นจุดสนใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 จุดดว้ยกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 การเคล่ือนไหวของสายตาในการอ่านบรรจุภณัฑแ์ละตาํแหน่งท่ีเหมาะสมในการจดัวาง
องคป์ระกอบศิลป์ต่าง ๆ 
ท่ีมา: บรรจุภณัฑ์อาหาร, ภาพท่ี 6.8, หนา้ 194, 2541 
 
 ตาํแหน่งแรกท่ีไดรั้บความสนใจมกัเป็นจุดท่ี 1 คือ ส่วนซา้ยมือดา้นบน แลว้เล่ือนไป
ทางขวาไปยงัจุดท่ี 2 และ 3 ถา้ผูบ้ริโภคยงัมีความสนใจอ่านต่อ สายตาจะเบนไปสู่จุดท่ี 4 คือส่วน
ซา้ยดา้นล่าง ซ่ึงเป็นจุดท่ีแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการ (Point of Pleasure) และจบลงท่ีมีความสาํคญันอ้ย
ท่ีสุดคือจุดท่ี 5 ดา้นขวาล่าง ดงันั้น การออกแบบจึงตอ้งเรียงลาํดบัความสาํคญัของเน้ือหาท่ีจะใส่ลง
ตามจุดท่ีเหมาะสม ควรเร่ิมจากช่ือสินคา้ ยีห่อ้ รายละเอียดของสินคา้ และจบลงดว้ยกรรมวธีิใชห้รือ
นํ้าหนกัท่ีบรรจุ 
 ดงันั้น องคป์ระกอบศิลป์ท่ีจะใชใ้นการแจกแจงรูปแบบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑเ์พื่อการ
วเิคราะห์จึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี 
 1. ภาพ ไดแ้ก่ ภาพท่ีใชเ้ป็นพื้นหนา้ (Foreground) และพื้นหลงั (Background) 
 2. สี ไดแ้ก่ สีส่วนรวม (Tonality) ของบรรจุภณัฑ์ 

1   

 

2   

   3  

 

4   

   5   

 

  4   
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 3. สัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ ตราสินคา้ (Brand) เฉพาะท่ีเป็นภาพ และสัญลกัษณ์ภาพ (Pictographs) 
 4. ตวัอกัษร ไดแ้ก่ ตวัอกัษร (Letter) และกลุ่มคาํโฆษณาชวนเช่ือ (Slogan) 
 5. การจดัองคป์ระกอบบนบรรจุภณัฑ์ 
 

คุณสมบัติเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 
 คุณสมบติัเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑท่ี์ตอบสนองวตัถุประสงคท์างการตลาด มีดงัน้ี 

1. การบ่งช้ีผลติภัณฑ์ (Identification) ถือเป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีเรขศิลป์บน
บรรจุภณัฑพ์ึงมีเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ทางการตลาด โดยมีระดบัความสาํคญั 100% บรรจุ
ภณัฑท่ี์ดีจะตอ้งสามารถบ่งช้ีไดว้า่ผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายในนั้นคืออะไร เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือก
ซ้ือไดถู้กตอ้ง และสามารถแยกแยะประเภทของสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ลกัษณะการบ่งช้ีผลิตภณัฑข์ั้นพื้นฐานท่ีบรรจุภณัฑ์อาหารทุกช้ินพึงมีตามพระราชบญัญติั
อาหาร พ.ศ.2522 คือ การแสดงช่ือสินคา้เป็นภาษาไทย ซ่ึงช่ือในท่ีน้ีหมายถึงช่ือตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดใหเ้รียกผลิตภณัฑน์ั้น เช่น กลว้ยตาก โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแสดงช่ือสินคา้วา่จะตอ้งใช้
อกัษรสีเดียวกนัตลอดช่ือ สาํหรับการบ่งช้ีผลิตภณัฑด์ว้ยวิธีอ่ืน ๆ สามารถทาํไดโ้ดยการใช้
องคป์ระกอบศิลป์ต่าง ๆ เช่น ภาพ สี สัญลกัษณ์ เพื่อส่ือถึงประเภทของผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายในได้
อยา่งไม่มีขอ้จาํกดั 

2. การบ่งช้ีผู้ผลติ และหรือตราสินค้า ถือเป็นอีกคุณสมบติัหน่ึงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่บนบรรจุ
ภณัฑปั์จจุบนั และมีระดบัความสาํคญั 100% ทั้งน้ีเน่ืองจากการบ่งช้ีถึงผูผ้ลิตถือเป็นคุณสมบติั
พื้นฐานท่ีบรรจุภณัฑทุ์กชนิดพึงมีตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 วา่จะตอ้งระบุช่ือผูผ้ลิต ผู ้
จาํหน่าย หรือผูน้าํเขา้พร้อมท่ีอยูล่งบนบรรจุภณัฑ์อาหารทุกช้ิน 

การบ่งช้ีตราสินคา้ (Brand name) ก็มีขอ้กาํหนดสาํคญัตามกฎหมายวา่จะตอ้งแสดงเป็น
ภาษาไทย ดว้ยตวัอกัษรสีเดียวกนักบัการแสดงช่ือสินคา้ ส่วนวธีิการอ่ืน ๆ ในการบ่งช้ีผูผ้ลิตและ
หรือตราสินคา้บนบรรจุภณัฑส์ามารถใชอ้งคป์ระกอบศิลป์อ่ืน ๆ เช่น ภาพ สี สัญลกัษณ์ ในการส่ือ
ความหมายไดอ้ยา่งไม่มีจาํกดั 
 3. การแสดงบุคลกิของสินค้า หรือตราสินค้า นอกจากเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑค์วรจะบ่งช้ี
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ผูผ้ลิต และตราสินคา้แลว้ ยงัควรแสดงออกทางความรู้สึกท่ีสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัประเภทของสินคา้ หรือตราสินคา้ตามวตัถุประสงคท่ี์ผูผ้ลิตตอ้งการจะใหเ้ป็นดว้ย โดย
มีระดบัความสาํคญั 83% การแสดงบุคลิกภาพไม่ใช่การแสดงออกโดยตรงอยา่งเช่นการใชต้วัอกัษร
แสดงช่ือและตราสินคา้ แต่เป็นการแสดงออกโดยมุ่งหวงัใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงต่อสินคา้ หรือตราสินคา้นั้น ๆ  
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 4. การแสดงคุณประโยชน์ของสินค้า ถึงแมจ้ะมีระดบัความสาํคญัอยูเ่พียง 66% แต่ถือเป็น
ส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งระบุอยูบ่นบรรจุภณัฑต์ามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ท่ีกาํหนดใหบ้รรจุ
ภณัฑอ์าหารทุกช้ินจะตอ้งแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของสินคา้ รวมทั้งขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อ
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ 
  1. ระบุปริมาณสุทธิ ซ่ึงหมายถึงนํ้าหนกัหรือปริมาตรอาหารท่ีไม่รวมภาชนะบรรจุ 
  2. ระบุส่วนประกอบท่ีสาํคญัโดยประมาณ ให้ระบุเป็นปริมาณร้อยละของนํ้าหนกั 
และเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
  3. ระบุส่วนประกอบหรือวตัถุปรุงแต่งอาหารท่ีเติมลงในอาหารซ่ึงอาจเป็น
อนัตรายต่อผูบ้ริโภคบางกลุ่ม เช่น การใชผ้งชูรส วตัถุกนัเสีย การเจือสี แต่งรสหรือกล่ินของอาหาร 
  4. ระบุวนัท่ีผลิต วนัหมดอายุ หรือวนัท่ีควรบริโภคก่อน 
  5. คาํแนะนาํในการเก็บรักษา หรือคาํแนะนาํในการเตรียมอาหารเพื่อบริโภค 
  6. ขอ้ควรระวงัหรือคาํเตือนและวธีิป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) 
 นอกจากขอ้มูลเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของสินคา้ท่ีจาํเป็นตามกฎหมายแลว้ ในปัจจุบนัยงัมี
การแสดงคุณประโยชน์ของสินคา้ในรูปแบบท่ีกระชบั เป็นขอ้ความโฆษณาชวนเช่ือต่าง ๆ เพื่อ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑม์ากข้ึน โดยกล่าวถึงขอ้ดีของผลิตภณัฑห์รือ
คุณประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ เป็นตน้ 
 5. การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ในตลาดคา้ปลีกปัจจุบนัซ่ึงเป็นร้านคา้แบบบริการ
ตวัเอง (Self-Service) ท่ีมีบรรจุภณัฑห์ลากหลายชนิดวางเรียงอยูบ่นชั้นจดัจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคเลือก
ซ้ือดว้ยตนเอง บรรจุภณัฑจึ์งจาํเป็นจะตอ้งมีความโดดเด่นสะดุดตา และสามารถดึงดูดความสนใจ
จากผูบ้ริโภคใหห้นัมามองและเกิดความสนใจจนกระทัง่ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด โดยระดบัความสาํคญั
ของการดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคคิดเป็น 66% 
 6. การส่งเสริมการโฆษณาหรือรณรงค์ ตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสูงในปัจจุบนัถือวา่ยงัไม่
เพียงพอท่ีจะทาํใหสิ้นคา้ขายไดด้ว้ยคุณสมบติัของมนัเอง จึงมีการคิดกลยทุธ์ทางการตลาดต่าง ๆ 
เพิ่มเติมลงบนบรรจุภณัฑ ์เช่น การเพิ่มปริมาณ การลดราคา การเพิ่มของแถม เป็นตน้ รวมทั้งการ
รณรงคต่์าง ๆ เช่น การทิ้งลงถงัขยะหรือการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ยอดขายใหเ้พิ่มมาก
ข้ึน หรือเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือองคก์รของตน ระดบัความสาํคญัของ
การส่งเสริมการโฆษณาและการรณรงคจึ์งเท่ากบั 50% 
 7. การอ านวยความสะดวก (Convenience) ทั้งแก่ผูซ้ื้อและผูข้าย มีระดบัความสาํคญั 33% 
ซ่ึงการอาํนวยความสะดวกในท่ีน้ีหมายถึงการอาํนวยความสะดวกเฉพาะท่ีแสดงอยูบ่นเรขศิลป์บน
บรรจุภณัฑเ์ท่านั้น การอาํนวยความสะดวกแก่ผูข้ายใหส้ามารถจดัจาํหน่ายสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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เช่น การใชร้หสัแท่ง ท่ีช่วยใหผู้ข้ายสามารถคิดราคาและคาํนวณปริมาณสินคา้ภายในร้านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว การอาํนวยความสะดวกในการแสดงขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการใช้
สินคา้ แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคได ้เช่น การแสดงสูตรอาหารหรือตารางโภชนาการ 
(Nutrition Fact) เป็นตน้ 
 8. การคงรักษาเอกลักษณ์ในเครือผู้ผลติ มีระดบัความสาํคญัเพียง 16% ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็น
คุณสมบติัของเรขศิลป์ท่ีตอ้งคาํนึงถึงเฉพาะกบัสินคา้ท่ีมีหลากหลายประเภทและหลากหลายชนิด
จากผูผ้ลิตรายเดียวกนั เช่น ลูกอมท่ีมีตราสินคา้เดียวกนัแต่มีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือก บรรจุภณัฑ์
ในลกัษณะน้ีจะตอ้งสามารถแสดงเอกลกัษณ์ท่ีเหมือนกนัของผูผ้ลิตเดียวกนั ในขณะท่ีสามารถ
แยกแยะความแตกต่างของแต่ละรสชาติไดด้ว้ย 
 

องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก 
 การออกแบบกราฟิกตอ้งประกอบดว้ยส่วนยอ่ยท่ีเรียกวา่องคป์ระกอบ แลว้นาํมาจดัวางเขา้
ดว้ยกนัดว้ยการใชห้ลกัการออกแบบ โดยทัว่ไปองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการออกแบบกราฟิกมี
ดงัต่อไปน้ี (อา้งถึง ประชิต ทินบุตร, 2531 และวรพงศ ์วรชาติพงศอุ์ดม, 2535) 
 1. ตวัอกัษร (Alphabets or Letters and Typefaces) คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือความหมาย 
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์โดยมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามภาษาต่าง ๆ การออกแบบกราฟิก
โดยทัว่ ๆ ไป มีการนาํตวัอกัษรมาใชเ้พื่อการออกแบบอยู ่2 ลกัษณะ คือ 
  1.1 ใชต้วัอกัษรเป็นส่วนดึงดูดสายตา คือ มีลกัษณะตวัอกัษรแบบ DISPLAY 
FACE เพื่อการตกแต่ง หรือเนน้ขอ้ความข่าวสารใหส้ามารถดึงดูดความสนใจของผูดู้ ผูอ่้าน ดว้ยการ
ใชข้นาด รูปแบบ ท่ีมีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษ เช่น การพาดหวัเร่ือง เป็นตน้ 
  1.2 ใชต้วัอกัษรเป็นส่วนบรรยาย หรืออธิบายเน้ือหา คือ การใชต้วัอกัษรเป็น 
Bookface หรือเป็นตวั Text ท่ีมีขนาดเล็กในลกัษณะของการเรียงพิมพข์อ้ความเพื่อการบรรยายหรือ
อธิบายส่วนประกอบปลีกยอ่ย 
 2. ภาพประกอบ (Illustration ) ภาพประกอบในการออกแบบกราฟิกนบัวา่มีความสาํคญัไม่
นอ้ยกวา่ตวัอกัษร บางคร้ังภาพอาจจะใหค้วามรู้ ความหมายไดดี้ หรือชดัเจนกวา่ขอ้ความก็ได ้
กลุ่มเป้าหมายบางคนอาจจะชอบดูภาพมากกวา่ หรือบางคนอาจจะอ่านหนงัสือไม่ออกจาํเป็นท่ี
จะตอ้งดูภาพประกอบ ภาพประกอบในการออกแบบกราฟิกมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
  2.1 ภาพเหมือนจริง (Realistic) เป็นภาพท่ีแสดงรายละเอียดตามความเป็นจริง 
เหมือนของจริงมากท่ีสุด ภาพลกัษณะน้ีอาจแสดงดว้ยวธีิการวาด การเขียน หรือการถ่ายก็ได ้
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  2.2 ภาพการ์ตูน (Cartoon) เป็นภาพประกอบท่ีออกแบบข้ึนเพื่อแสดงสาระของ
ภาพในลกัษณะของภาพประดิษฐเ์พื่อเนน้ให้รูปแบบภาพน่าสนใจมากข้ึน ภาพการ์ตูนอาจมีหลาย
ลกัษณะ เช่น คลา้ยของจริง ตลกขบขนั ลอ้เลียน และการ์ตูนประดิษฐ ์เป็นตน้ 
  2.3 ภาพนามธรรม (Abstract) เป็นภาพลกัษณะน้ีค่อนขา้งแสดงสาระในตวัภาพใน
การส่ือความหมายไดย้าก แต่อาจเหมาะสาํหรับการนาํมาตกแต่ง ในการออกแบบกราฟิกในส่วน
ของการช่วยเนน้ขอ้ความใหเ้ด่นชดับางคร้ังก็สามารถนาํมาใชแ้กปั้ญหาเร่ืองพื้นท่ีวา่งได ้หรือช่วย
สร้างดุลยภาพในการจดัหนา้ได ้
 3. สี (Color) การเลือกสีในการออกแบบกราฟิกนั้นสาํคญัมาก เพราะนอกจากจะเลือก
ขั้นตอนในการออกแบบแลว้ ยงัตอ้งนาํภาชนะและกราฟิกในสีท่ีเลือกนั้นไปพิจารณาในสภาพการ
จดัจาํหน่ายท่ีแทจ้ริงเพื่อใหท้ราบถึงการแข่งขนั การจาํหน่ายตลอดจนอิทธิพลของแสงและสีของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสินคา้นั้นถูกนาํมาวางจาํหน่าย 
 
 การออกแบบฉลากและป้ายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ 
 ฉลาก (Label) และป้าย (Tag) คือ ส่ิงพิมพบ์่งช้ีผลิตภณัฑซ่ึ์งอาจจะสัมผสัผลิตภณัฑ์โดยตรง
หรือปิดบนบรรจุภณัฑเ์พื่อแสดงช่ือ สถานภาพ ความเป็นเจา้ของ คุณลกัษณะ เอกลกัษณ์ 
คุณประโยชน์ วธีิใช ้ขอ้มูล ภาพและตราสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์จึงเป็นเสมือนบตัร
ประจาํสินคา้ท่ีแสดงขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 
 คุณลกัษณะของฉลากและป้ายจะเหมือนกนัดา้นประโยชน์ใชส้อย มีความแตกต่างกนั
เล็กนอ้ย คือ ฉลาก เป็นส่ิงพิมพติ์ดอยูบ่นบรรจุภณัฑ์ตลอดเวลา ในขณะท่ีป้าย เป็นส่ิงพิมพเ์สริมท่ี
ผกูคลอ้งอยูก่บัผลิตภณัฑเ์พื่อแสดงความเด่นและแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์น อีกทั้งยงัสามารถใชป้้าย
เป็นการ์ดอวยพรไดอี้กดว้ย 
 การออกแบบฉลากและป้ายนอกจากจะมีหนา้ท่ีหลกัในการใหข้อ้มูลสินคา้แลว้ ยงัทาํหนา้ท่ี
ส่งเสริมสินคา้ใหเ้ป็นสินคา้มียีห่อ้หรือแบรนด ์(Brand) สร้างภาพลกัษณ์ ความน่าสนใจ และการ
จดจาํสินคา้ การออกแบบฉลากและป้ายควรสร้างจุดเด่นใหเ้กิดความแตกต่างจากสินคา้ในลกัษณะ
เดียวกนั เพื่อสร้างการจดจาํและการจาํแนกสินคา้ นอกจากน้ีควรคาํนึงถึงตน้ทุนการผลิต คุณภาพ
การพิมพท่ี์เหมาะสมกบัราคาสินคา้ กลุ่มเป้าหมายและตาํแหน่งสินคา้ รวมถึงสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่
มีส่วนผสมต่างกนั การออกแบบฉลากหรือป้ายควรใหมี้ความหลากหลายแต่มีเอกภาพ และควร
เปล่ียนฉลากและป้ายใหม่ตามเทศกาลหรือระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลกัษณ์สินคา้ใหใ้หม่
อยูเ่สมอ 
 การออกแบบฉลากและป้ายสินคา้ควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ช่ือและตราสินคา้ (Brand) ควรออกแบบตวัอกัษรใหมี้ลกัษณะเฉพาะท่ีสัมพนัธ์กบั
ผลิตภณัฑ ์มีความโดดเด่น ชดัเจน เหมาะสม อ่านง่าย 
 2. ขอ้มูล (Information) ควรระบุขอ้มูลสาํคญัของผลิตภณัฑใ์หค้รบถว้น ขอ้มูลท่ีฉลาก
สินคา้ ประกอบดว้ย ประเภทสินคา้ คุณลกัษณะสินคา้ ลกัษณะเด่น การใชง้าน การดูแลรักษาสินคา้ 
ขอ้ควรระวงั ส่วนผสม กลุ่มผูใ้ชท่ี้เหมาะสม ภูมิหลงั ประวติัสินคา้ การนาํเสนอขอ้มูลอาจระบุ
ภาษาสากลหรือภาษาอ่ืนท่ีตอบสนองการตลาดท่ีหลากหลาย เป็นตน้ 
 3. ภาพประกอบและลวดลาย การออกแบบฉลากและป้ายจะมีภาพประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินคา้ ภาพผูผ้ลิต การใชสิ้นคา้ หรือวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนผสม รวมถึงลวดลายประดิษฐ ์(Graffiti) หรือ
ลายเซ็นท่ีแสดงความเป็นเจา้ของ เพื่อสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 4. เคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายท่ีควรระบุบนฉลากหรือป้ายประกอบดว้ย สัญลกัษณ์การคา้
หรือหน่วยงาน เคร่ืองหมายรับรองการคา้อาหารและยา รหสัสินคา้ บาร์โคด้ ซ่ึงควรออกแบบใหมี้
ขนาดและจดัวางในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม ไม่รบกวนขอ้มูลสาํคญัของสินคา้ 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับรรจุภัณฑ์ 
บทบาทการบรรจุภัณฑ์เพือ่การจัดจ าหน่าย 

 1. บทบาทของการบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบนัการบรรจุภณัฑมี์บทบาทต่อผลิตภณัฑทุ์กชนิดทั้งใน
ดา้นผูผ้ลิต ผูบ้รรจุภณัฑ ์ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และผูบ้ริโภค การผลิตภาชนะบรรจุต่าง ๆ เช่น กล่อง ขวด 
วสัดุอุปกรณ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินคา้ตลอดจนเคร่ืองจกัร เคร่ืองกลท่ีช่วยในการบรรจุภณัฑล์ว้น
แลว้แต่ไดรั้บการพฒันาอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะในประเทศท่ีเป็นผูน้าํทางการคา้ขายทัว่โลกต่างก็
แข่งขนักนัอยา่งจริงจงัในดา้นการคน้คิดหาแบบวธีิการใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อการขายผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑจึ์งนบัวา่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญั 
 การบรรจุภณัฑ์นอกจากจะมีความสาํคญัในดา้นการรักษาคุณภาพของสินคา้ใหค้งทนและ
ไม่เส่ือมสภาพไดง่้ายแลว้ ยงัมีความสาํคญัในทางการตลาด การบรรจุภณัฑน์บัวา่มีความสาํคญัต่อ
อุตสาหกรรมเป็นอยา่งยิง่ ต่อมาการบรรจุภณัฑไ์ดก้ลายมาเป็นกิจการท่ีสาํคญัทางธุรกิจ ทั้งน้ีเพราะ
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งขนัในทุกดา้น การพฒันาการบรรจุภณัฑแ์ละการหีบห่อไดเ้จริญ
ข้ึนอยา่งรวดเร็วและไม่จบส้ิน ทาํใหผู้บ้ริหารกิจการตอ้งใหค้วามสนใจเพื่อโอกาสดา้นการจดั
จาํหน่ายในการเสนอรูปร่างของบรรจุภณัฑท่ี์ดี และพบวา่มีวตัถุดิบใหม่ท่ีนาํมาแทนวตัถุดิบเก่าเพื่อ
เพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้านและช่วยเพิ่มยอดขาย 
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 การขนยา้ยผลิตภณัฑน์อกจากจะมีการขนยา้ยกนัเป็นจาํนวนมากแลว้ ผลิตภณัฑจ์าํเป็นตอ้ง
มีการบรรจุลงห่อหรือบรรจุภณัฑก่์อนท่ีจะทาํการขนยา้ย ฉะนั้นการบรรจุภณัฑจึ์งมีวตัถุประสงค์
โดยทัว่ไป ดงัน้ี 
  1. เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา แยกสินคา้หรือโยกยา้ย 
  2. เพื่อความสะดวกในการใชเ้คร่ืองมือในการขนส่ง 
  3. เพื่อเป็นการป้องกนัสินคา้ 
  4. เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย 
  5. เพื่อจดัรูปร่างท่ีเหมาะสมในการจดัเก็บและจดัส่ง 
  6. เพื่อความสะดวกในการใชง้านของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
  7. เพื่อนาํมาใชง้านไดใ้หม่ในคร้ังต่อไป 
 การบรรจุภณัฑ์เพื่อป้องกนัสินคา้เป็นเร่ืองสาํคญัมากในดา้นของการจดัจาํหน่าย ส่วนตวั
สินคา้ถือเป็นเร่ืองรองลงมา ทั้งน้ีเพราะบางคร้ังบรรจุภณัฑใ์ชแ้สดงรูปร่าง ขนาดและนํ้าหนกัของ
สินคา้ โดยท่ีสินคา้จริง ๆ อาจจะไม่เหมือนบรรจุภณัฑ์เลยก็มี การทาํบรรจุภณัฑ์เพื่อป้องกนัสินคา้
ทาํใหกิ้จการตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายอีกมาก บุคลากรในแต่ละฝ่ายในวงการธุรกิจจะมองวตัถุประสงคใ์น
การบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์และลกัษณะงานของตน โดยเนน้ท่ีแบบการ
บรรจุ ขนาดและวธีิการท่ีสะดวกและเหมาะสมต่อการเคล่ือนยา้ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
ซ่ึงลว้นเป็นเร่ืองการบรรจุภณัฑเ์พื่อการจดัจาํหน่าย  
 2. บทบาทของการบรรจุภัณฑ์ในช่องทางกระจายสินค้า ในดา้นของการจดัจาํหน่าย บรรจุ
ภณัฑมี์บทบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัจาํหน่ายดงัน้ี 
  2.1 เพื่อเพิ่มความสะดวกและความพอใจของลูกคา้ จะเห็นวา่บรรจุภณัฑข์อง
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ จะมีสีสันสวยงามมากเป็นเคร่ืองล่อใจใหผู้บ้ริโภคสนใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เพื่อการ
โฆษณาทาํใหลู้กคา้สนใจ เป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ทั้งในดา้นท่ีเก่ียวกบัราคาหรือสรรพคุณของ
สินคา้ การจดัขนาดของบรรจุภณัฑใ์หพ้อเหมาะกบัท่ีเก็บหรือชั้นวางสินคา้ทาํใหรู้ปร่างสวยสะดุด
ตา จดัเรียงไดง่้าย และเปลืองท่ีนอ้ยกวา่ 
  2.2 เพื่อการป้องกนัสินคา้ ไม่ใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดการเสียหาย กนัขโมย กนัการสลบัท่ี 
ป้องกนัการชาํรุดหรือมีตาํหนิ จะตอ้งจดัการบรรจุภณัฑใ์หดี้มีประสิทธิภาพในการป้องกนัจึงทาํให้
เสียค่าใชจ่้ายสูงและเป็นผลใหร้าคาผลิตภณัฑแ์พงตามข้ึนมาดว้ย ในการบรรจุหีบห่อจึงตอ้งมีการ
พิจารณาวสัดุท่ีใชป้้องกนัการกระแทกหรือความช้ืน ซ่ึงในบางกิจการส่งภาชนะไปทดสอบเพื่อให้
ตน้ทุนตํ่าสุด การออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑช้ิ์นเล็ก ๆ แต่ราคาแพงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายมากยิง่ข้ึน อาทิ อญัมณี บุหร่ี เหลา้ เป็นตน้ 
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  2.3 เพื่อประสิทธิภาพในการจดัจาํหน่าย สามารถโยกยา้ย เก็บรักษาและขนยา้ยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต ลกัษณะการบรรจุหีบห่อเป็นตวักาํหนดเคร่ืองมือท่ีจะ
ใชใ้นการโยกยา้ยและท่ีเก็บรักษา ผลิตภณัฑบ์างประเภทสามารถเก็บกองเป็นตั้งวางเรียงซอ้นกนั
โดยไม่ตอ้งมีชั้นเก็บ เช่น ปูนซีเมนต ์หรือเมด็พลาสติกท่ีบรรจุเป็นถุง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถ
จดัเก็บในคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถวางซอ้นไดสู้งข้ึนโดยใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้นอ้ยลง (คาํ
นาย อภิปรัชญาสกุล, 2557: 22-24) 
 3. การบรรจุภัณฑ์เพือ่ท าหน้าทีท่างการตลาด ปัจจยัหลกัของการบรรจุภณัฑจ์ะ
ประกอบดว้ยการสร้างความเขา้ใจในแนวคิดของการบรรจุภณัฑ ์กาํหนดรูปแบบการบรรจุภณัฑไ์ด้
ถูกตอ้ง การวเิคราะห์ (Presentation Protection Distribution Promotion Packaging: PPDPP) นบัวา่
เป็นปัจจยัสาํคญัของการบรรจุภณัฑเ์พื่อทาํหนา้ท่ีทางการตลาด ประกอบดว้ย (คาํนาย อภิปรัชญา
สกุล, 2557: 29) 
  3.1 การแสดงตวั (Presentation) ส่ือความหมายแสดงบุคลิก ภาพพจน์ของ
ผลิตภณัฑ ์วเิคราะห์ถึงการออกแบบบรรจุภณัฑว์า่คุม้ค่าต่อผูบ้ริโภคหรือไม่ ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑช์ดัแจง้หรือไม่ สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคเพียงใด ซ่ึงจะตอ้งวเิคราะห์พิจารณาเป็น
พิเศษเพื่อสร้างความพอใจให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดการบริโภค 

3.2 การป้องกนั (Protection) ควรมีการวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์
และการป้องกนัตามลกัษณะต่าง ๆ เช่น กนันํ้า กนัความช้ืน กนัแสงแดด กนัแก๊ส อุณหภูมิสูงหรือตํ่า 
ตา้นทานไม่ใหผ้ลิตภณัฑแ์ปรสภาพ ไม่แตกไม่ฉีกขาดง่าย ปกป้องใหผ้ลิตภณัฑ์อยูใ่นสภาพใหม่สด
ในสภาวะแวดลอ้มของตลาดไดใ้นระยะยาวโดยไม่แปรสภาพจากขนานแทแ้ละดั้งเดิม 

3.3 การจดัจาํหน่าย (Distribution) วเิคราะห์ถึงความเหมาะสมในดา้นพฤติกรรม
ของการซ้ือขาย การเอ้ืออาํนวยต่อการแยกขาย สะดวกต่อการตั้งโชว ์การกระจายขายและสะดวกต่อ
การขนยา้ย ขนส่งและการคลงัสินคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล ไม่มีตาํหนิหรือชาํรุดตั้งแต่จุดผลิต
และบรรจุถึงมือผูบ้ริโภค ทนทานต่อการเก็บรักษา 

3.4 การส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion) สร้างจุดเด่นในการโชวต์วัผลิตภณัฑไ์ด้
สะดุดตามากนอ้ยเพียงใด เพื่อเอ้ืออาํนวยต่อความสะดวกในการห้ิว-ถือกลบับา้นและการใชง้าน
ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือการบรรจุหรือจดัหามาได ้บรรจุไดต้ามอตัราความเร็วท่ีตอ้งการ ตน้ทุน
การบรรจุตํ่า สมเหตุสมผล ส่งเสริมจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม 
 วสัดุบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ต่ละประเภทจะแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้ไดแ้ก่ บรรจุ
ภณัฑก์ระดาษ บรรจุภณัฑพ์ลาสติก บรรจุภณัฑโ์ลหะ เป็นตน้ โดยมีขอ้ดี-ขอ้เสีย ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2.2 ขอ้ดี-ขอ้เสียของวสัดุบรรจุภณัฑแ์ต่ละประเภท 
 
วสัดุบรรจุภณัฑ์ ขอ้ดี ขอ้เสีย 
กระดาษ 1. ทาํเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ไดง่้าย 

นํ้าหนกัเบา พบัเก็บประหยดัพื้นท่ี 
2. พิมพสี์สันลวดลายไดง่้าย 
3. นาํมาแปรรูปหมุนเวยีน (Recycle) 
ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะ 
4. ราคาถูก ประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่ง 
5. นาํมาใชร่้วมกนัวสัดุอ่ืน ๆ ไดดี้ข้ึน 
เช่น เคลือบฟิลม์ เคลือบพลาสติก 
เคลือบข้ีผึ้ง กระดาษทนนํ้ามนั เป็นตน้ 

1. ไม่ป้องกนัความช้ืน เสียรูปทรงเม่ือ
ถูกนํ้า 
2. แขง็แรงนอ้ยกวา่บรรจุภณัฑอ่ื์น 
3. เม่ือนาํมาประกบวสัดุอ่ืนจะยากแก่
การทาํลาย เช่น อลูมิเนียมและ
พลาสติก 

พลาสติก 1. นํ้าหนกัเบา มีความเหนียว 
2. ทนต่อความร้อน เยน็ กรด ด่าง 
3. แปรรูปไดง่้าย ข้ึนรูปเป็นภาชนะ
ต่าง ๆ 
4. ป้องกนัการซึมของอากาศ นํ้า 
ไขมนั ไม่เป็นสนิม 
5. พิมพสี์ ลวดลายต่าง ๆ ไดส้วยงาม 
6. นาํมาแปรรูปใชใ้หม่ (Recycle) ได ้

1. มีความแขง็นอ้ย ใชไ้ดข้นาดจาํกดั 
2. ยากต่อการทาํลาย เกิดปัญหาขยะ 
3. มีการปนเป้ือนของสารเคมีต่าง ๆ 
4. ตอ้งผลิตโดยอุตสาหกรรมท่ีใช้
เคร่ืองจกัร ไม่ส่งเสริมระบบผลิตแบบ
ครัวเรือน 

โลหะ 1. แขง็แรง ทนทาน 
2. ป้องกนัไอนํ้าและก๊าซไดดี้ 
3. ทนความร้อน 
4. นาํไปหลอม แปรรูปมาใชใ้หม่ได้
อีก 
5. ทาํไดห้ลายลกัษณะรูปแบบ 

1. มีนํ้าหนกัมาก 
2. ราคาสูงและหายากข้ึนในปัจจุบนั 
3. เกิดสนิม การกดักร่อน  
4. ฝาโลหะบางชนิดทาํปฏิกิริยากบั
สินคา้ 
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บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อผู้บริโภค 
 1. บรรจุภณัฑท์าํใหผู้บ้ริโภคมีความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้และการบริโภค 
เพราะการบรรจุภณัฑช่์วยให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ไดห้ลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ ถา้ปราศจาก
บรรจุภณัฑแ์ลว้ จะทาํใหเ้กิดการจาํกดัขอบเขตในการเลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคเฉพาะสินคา้ท่ีมี
ในทอ้งถ่ิน 
 2. บรรจุภณัฑใ์หค้วามสะดวกในการดาํรงชีวิตแก่ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป 
ก่ึงสาํเร็จรูป อาหารแช่แขง็ ตอ้งอาศยับรรจุภณัฑใ์นการคุม้ครองและรักษาจนถึงขณะท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการบริโภค ใหค้วามสะดวกในการใชง้านสินคา้ต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิด การเท การเก็บไวเ้ม่ือ
ยงัใชไ้ม่หมด การบรรจุเป็นส่วนยอ่ย เป็นขนาดเล็ก ขนาดพกพา และบรรจุภณัฑย์งัช่วย
ประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือ ไม่ตอ้งรอคนขายมาชัง่ ตวง วดั 
 3. การบรรจุภณัฑช่์วยใหค้วามปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคท่ีจะใชสิ้นคา้นั้น คือ การป้องกนัไม่ให้
สินคา้เน่าเสีย ป้องกนัเช้ือโรค ป้องการความปลอดภยัจากผลิตภณัฑเ์คมี เช่น ยาฆ่าแมลง ยาอนัตราย 
ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด เช่น การใชฝ้าขวดท่ีเด็กเล็กเปิดไม่ได ้บรรจุภณัฑท่ี์ออกแบบพิเศษวา่
ปลอดภยัจึงจะใชข้นส่งสินคา้ท่ีมีอนัตราย 
 4. บรรจุภณัฑช่์วยลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ในการเลือกซ้ือและเตรียมอาหาร ผูบ้ริโภค
ควรใหค้วามร่วมมือในการเลือกซ้ือสินคา้และแยกประเภทบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ สนใจและรับรู้ต่อ
ข่าวสารท่ีเผยแพร่ พิจารณาราคาสินคา้จากนํ้าหนกัหรือปริมาณบรรจุ เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์
นอ้ย และสินคา้ท่ีเติมในบรรจุภณัฑเ์ดิมได ้(รีฟิล) เก็บบรรจุภณัฑท่ี์ใชสิ้นคา้หมดแลว้ไปใช้
ประโยชน์อยา่งอ่ืนและแยกบรรจุภณัฑทุ์กชนิด เช่น ขวดแกว้ กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก ขวด
พลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ลดการใชถุ้งพลาสติก นาํกลบัไปหมุนเวียนเปล่ียนรูปใชป้ระโยชน์
หรือกาํจดั หรือขายใหผู้ม้ารับซ้ือ (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550: 42-43) 
 

บรรจุภัณฑ์มีความส าคัญต่อธุรกจิ 
 1. การบรรจุภณัฑช่์วยเป็นการส่ือสารทางดา้นการตลาด เน่ืองจากมีการพิมพข์อ้ความต่าง ๆ 
ลงบนตวัของบรรจุภณัฑจ์ะบอกถึงยีห่อ้ ชนิดของสินคา้ ประโยชน์ใชส้อย ปริมาณบรรจุและผูผ้ลิต 
พิมพส์วยงามสะดุดตา ส่ือสารใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจช่วยตดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. การบรรจุภณัฑช่์วยในการส่งเสริมจาํหน่าย การบรรจุภณัฑเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีทาํใหสิ้นคา้
แตกต่างไปจากสินคา้ของบริษทัอ่ืน ๆ สินคา้ท่ีมีการหีบห่อสวยงาม สะดุดตาผูซ้ื้อจะไดเ้ปรียบสินคา้
ชนิดเดียวกนักบัการหีบห่อหรือการบรรจุภณัฑไ์ม่เด่นและสวยงามเท่าท่ีควร 
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 3. การบรรจุภณัฑช่์วยใหธุ้รกิจมีโอกาสไดรั้บกาํไรเพิ่มข้ึน การออกแบบบรรจุภณัฑมี์ความ
สวยงามเป็นพิเศษเป็นแรงจูงใจสาํคญัในการทาํใหผู้ซ้ื้อตอ้งการจ่ายเงินมากข้ึน เพื่อใหไ้ดบ้รรจุ
ภณัฑท่ี์พิเศษสวยงาม 
 4. การบรรจุภณัฑช่์วยให้เกิดความประหยดั เน่ืองจากช่วยลดความเสียหายดา้นต่าง ๆ เช่น 
การระเหย การแตกหกั การเส่ือมสภาพ และการถูกแลงหรือสัตวอ่ื์น ๆ รบกวน เป็นตน้ สินคา้ท่ี
ไม่ไดมี้การบรรจุภณัฑ์จะเสียหายไดง่้ายกวา่สินคา้ท่ีมีการบรรจุภณัฑท่ี์ดี ประหยดัโดยเสียค่าใชจ่้าย
ในการดูแลรักษาตํ่า (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550: 44) 
 

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทต่อสังคมและเศรษฐกจิ 
1. การบรรจุภณัฑช่์วยลดค่าใชจ่้ายในการผลิตและขนส่ง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมบรรจุ

สินคา้โดยใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติั จะลดค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน 
2. บรรจุภณัฑท่ี์มีนํ้าหนกัเบาและรูปแบบกะทดัรัดจะช่วยลดค่าขนส่ง บรรจุภณัฑท่ี์ดีช่วย

ลดความเสียหายในการขนส่ง จึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและทรัพยากร 
3. บรรจุภณัฑช่์วยลดราคาขายปลีกของสินคา้ ซ่ึงระบบการจาํหน่ายสินคา้เป็นแบบลูกคา้

บริการตนเองนั้น สินคา้แทบทุกชนิดจะบรรจุปริมาณคงท่ีโดยใชหี้บห่อ โดยไม่ตอ้งอาศยัคนขายมา
ชัง่และบรรจุ ทาํใหท้างร้านลดค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานลงทาํใหส้ามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาตํ่าลง 

4. ระบบการผลิตและการบรรจุสินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ช่วยทาํใหมี้การนาํ
ทรัพยากรเหลือใชม้าทาํประโยชน์ได ้เช่น การแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารในโรงงานผลิตอาหาร
กระป๋อง จะมีส่วนเหลือทิ้งซ่ึงมากพอจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํวตัถุพลอยไดอ่ื้น ๆ เช่น ปุ๋ย 
อาหารสัตว ์ 

5. บรรจุภณัฑช่์วยป้องกนัความเสียหายของผลผลิต เช่น ผลผลิตทางการเกษตร เน่ืองจาก
เช้ือจุลินทรียแ์ละการขนส่ง ตลอดจนจากสภาพแวดลอ้ม องคก์ารสหประชาชาติแสดงขอ้มูลไวว้า่
ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาไดสู้ญเสียรายไดไ้ปถึงร้อยละ 30 เน่ืองจากการบรรจุภณัฑท่ี์ไม่ดีพอ 

6. บรรจุภณัฑช่์วยเพิ่มเงินตราของประเทศจากการส่งออก สินคา้ส่งออกมกัไดรั้บการดูแล
และใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมเพื่อคุม้ครองในการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพสินคา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยใหส้ามารถบรรจุสินคา้เขา้ตู้
ขนส่งสินคา้ไดใ้นปริมาณมากทาํใหป้ระหยดัตน้ทุนและสามารถแข่งขนัดา้นราคา เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูซ้ื้อในต่างประเทศ ทาํใหสิ้นคา้ขายไดแ้ละไดรั้บการยอมรับ บรรจุภณัฑจึ์งมี
ส่วนช่วยในการนาํเขา้เงินตราจากต่างประเทศ  (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550: 45-46) 
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บรรจุภัณฑ์ทีม่ีปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม 
 สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย ์(2550: 47) กล่าววา่ บรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เป็นส่วนท่ีสาํคญัของขยะมูล
ฝอย วสัดุบรรจุภณัฑห์ลายชนิดยอ่ยสลายไดย้ากตามธรรมชาติ เม่ือประกอบกบัพฤติกรรมการทิ้งไม่
เลือกท่ีของประชาชนดว้ยแลว้จึงก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีในกระบวนการผลิต 
การใชห้รือการทาํลายบรรจุภณัฑย์งัมีผลต่อการเกิดมลภาวะในส่ิงแวดลอ้มหรือทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การใชส้ารซีเอฟซี ทาํลายโอโซนในบรรยากาศของโลก ขบวนการผลิตและทาํลายพลาสติก 
โฟม ทาํใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ มลพิษทางนํ้า นํ้าใตดิ้น ทะเล มีส่วนเกิดจากบรรจุภณัฑ ์เช่น การ
นาํบรรจุภณัฑแ์ละขยะไปถมท่ีทาํใหเ้กิดมลพิษในชั้นนํ้าใตดิ้น สารอนัตรายปนเป้ือนในแม่นํ้า 
ลาํคลอง บรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ทิ้งลงในทะเลสะสมกนัอยูบ่นหาดทรายบางคร้ังเป็นอนัตรายต่อสัตว์
ทะเล 
 ปัญหาเก่ียวกบับรรจุภณัฑท่ี์มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแก่ประเทศไทยนั้น ไดมี้ความ
รุนแรงเพิ่มมากข้ึนทุกปี ประชาชนทัว่ไปเร่ิมทราบปัญหาเร่ืองการบรรจุภณัฑท่ี์มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีผลิตสินคา้บรรจุภณัฑจ์ะเพิกเฉยเร่ืองน้ีไม่ไดแ้ลว้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจการขนาดใหญ่ซ่ึงจะตอ้งรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียง ความเช่ือถือจาก
สาธารณชน จะตอ้งเร่ิมหาวธีิการหรือใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการบรรจุภณัฑใ์นส่วนหน่ึงของ    
กลยทุธ์การตลาดท่ีเรียกวา่ Green Marketing เพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มากยิง่ข้ึน  
  

บทบาทของผู้ผลติบรรจุภัณฑ์และสินค้า 
ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์และผูผ้ลิตสินคา้ควรตระหนกัถึงผลกระทบของบรรจุภณัฑ์ต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและควรผลิตบรรจุภณัฑห์รือใชบ้รรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสม (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550: 
48) ดงัน้ี  

1. บรรจุภณัฑถู์กตอ้งตามกฎหมายและไดม้าตรฐาน 
2. ตอ้งออกแบบบรรจุภณัฑใ์หป้ระหยดั ทาํหนา้ท่ีในการคุม้ครองระหวา่งการขนส่ง การ

กระจายและการขาย รักษาคุณภาพและเสนอขายสินคา้ 
3. วสัดุท่ีใชใ้นการทาํบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งไม่ทาํปฏิกิริยากบัสินคา้ระหวา่งการเก็บ การขนส่ง

และการขายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
4. ควรแจง้ขอ้มูลจาํเป็นเก่ียวกบัสินคา้และบรรจุภณัฑ์อยา่งรัดกุมและชดัเจนบนฉลากของ

บรรจุภณัฑ์ 
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5. บรรจุภณัฑจ์ะตอ้งออกแบบโดยแจง้ถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การทิ้ง โอกาสในการ
หมุนเวยีนนาํไปใชป้ระโยชน์และใชซ้ํ้ าตามความเหมาะสม 

6. บรรจุภณัฑไ์ม่ควรมีช่องวา่งหรือมีขนาดใหญ่กวา่สินคา้มากเกินควร ซ่ึงจะทาํให้
ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิดวา่มีสินคา้ปริมาณมาก หรือแสดงฉลากท่ีไม่ตรงกบัสินคา้ภายใน 

7. บรรจุภณัฑต์อ้งสะดวกในการเคล่ือนยา้ยหรือใชง้านให้เหมาะสมกบัสินคา้แต่ละประเภท 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร (Farm women groups) หมายถึง สตรีในภาคเกษตรท่ีรวมตวักนัเพื่อ

พฒันาความสามารถในการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนความรับผดิชอบงานท่ี
ดาํเนินการของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหพ้ึ่งพาตนเองและพึ่งพากนัเอง  

ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทัว่ประเทศรวม 14,000 กลุ่ม ประกอบดว้ยสมาชิก 533,735 
คน กระจายอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จากขอ้มูลสาํรวจการประกอบกิจกรรมแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรอยา่งง่ายของครัวเรือนในชนบททัว่ประเทศพบวา่มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 16.2 (ฝ่ายอุตสาหกรรมเกษตร, 
2541: 37) 

 
ตารางท่ี 2.3 อตัราร้อยละของครัวเรือนอุตสาหกรรม จาํแนกตามประเภทอุตสาหกรรมเป็นรายภาค 
 
ประเภทอุตสาหกรรม ทัว่

ประเทศ 
กลาง เหนือ ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ใต ้

อาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ 16.2 21.7 17.0 20.1 8.2 
ส่ิงทอ ส่ิงถกั เคร่ืองแต่งกาย 22.8 16.0 15.1 42.0 8.0 
ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละเคร่ือง
เรือน 

24.5 27.5 60.1 20.9 3.6 

เคมีภณัฑ ์ยาง พลาสติก 23.3 0.7 0.8 - 78.4 
อุตสาหกรรมการผลิตอยา่งอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 

13.2 34.8 7.0 17.0 1.8 

รวมทุกประเภท 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา: อุตสาหกรรมเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2541 ตาราง
ท่ี 2 หนา้ 37 
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บรรจุภัณฑ์อาหาร 
 ปัญหาของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพื้นเมืองทั้งขนาดเล็กและครัวเรือน 
รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีให้การส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปต่าง ๆ (สมพงษ ์เฟ่ือง
อารมย,์ 2550: 85-87) คือ 
 ผลิตได ้แต่ขายไม่ได ้แมจ้ะมีรูปสวย กล่ินดี รสชาติถูกปาก 
 ผลิตได ้แต่เก็บไดไ้ม่นาน แมอ้าหารแปรรูปจะมีคุณภาพดี 
 ผลิตได ้แต่ขายไดจ้าํกดัเฉพาะในทอ้งถ่ิน แมจ้ะมีกาํลงัผลิต 
 สาเหตุของปัญหาเหล่าน้ีสืบเน่ืองมาจากบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีใชน้ั้นไม่เหมาะสม ทั้งชนิด 
วสัดุ ขนาดและรูปร่าง ออกแบบไม่สวยงาม บรรจุภณัฑไ์ม่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน ไม่มีการแสดง
ฉลากอาหารหรือมีฉลากอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่มีตราเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์และรหสัแท่ง รวมทั้ง
ขอ้จาํกดัในการจดัซ้ือจดัหาบรรจุภณัฑแ์ละเคร่ืองจกัรบรรจุภณัฑด์ว้ย 
 อาหารแหง้ท่ีแปรรูปจากธญัพืช ไดแ้ก่ อาหารท่ีผลิตจากขา้ว ถัว่ มีลกัษณะแหง้ เช่น วุน้เส้น 
เส้นหม่ี ก๋วยเต๋ียวตากแหง้ เป็นตน้ อาหารพวกน้ีจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู ่70-80% ส่วนโปรตีน เกลือ
แร่ ไขมนั และวติามินจะมีอยูเ่ล็กนอ้ย องคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะทาํใหอ้าหารเส่ือมสภาพหรือเสีย 
ไดแ้ก่ ความช่ืน อุณหภูมิ เช้ือรา แมลงและหนู ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงในกระบวนการผลิต คือ การ
อบแหง้ ทั้งน้ีจะตอ้งอบและเก็บผลิตภณัฑอ์าหารแหง้ใหมี้ความช้ืนตํ่ากวา่ 15% ท่ีอุณหภูมิในการ
เก็บตํ่ากวา่อุณหภูมิห้อง 
 สาํหรับบรรจุภณัฑท่ี์ควรเลือกใชจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 
 1. ป้องกนัความช่ืนไดดี้ เช่น HDPE OPP หรือ OPP เคลือบดว้ย PVDC 

2. ตวับรรจุภณัฑค์วรพิมพเ์ป็นสีทึบเพื่อป้องกนัแสงแดด 
เน่ืองจากอาหารแปรรูปท่ีทาํจากธญัพืชจะมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่และมกัเคลือบดว้ย

นํ้ามนั ถา้ตวัสินคา้ไม่ไดผ้า่นการอบแหง้ โอกาสท่ีจะเกิดการเหม็นหืนจะมีมากเม่ือเก็บไวห้ลายวนั 
และตอ้งเจอกบัสภาวะอากาศท่ีร้อนและช้ืน บรรจุภณัฑท่ี์ใชจึ้งจาํเป็นตอ้งป้องกั้นการซึมผา่นของ
ออกซิเจนไดอ้ยา่งดี ในกรณีท่ีมีการส่งขายทัว่ประเทศในสภาพสด เช่น ขนมไหวพ้ระจนัทร์ จะตอ้ง
พิจารณาใชส้ารดูดออกซิเจนและสารดูดความช้ืนภายในบรรจุภณัฑท่ี์ปิดสนิท 

บรรจุภณัฑห์รือท่ีภาษาองักฤษเรียกวา่ Modified Atmosphere Packaging เปรียบเสมือนกบั
ติดแอร์ แต่เป็นการปรับปริมาณอตัราส่วนของอากาศภายในบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัสินคา้ เพื่อ
การอยูส่บายและเป็นการยดือายขุองอาหารดว้ย 

ระบบการบรรจุท่ีดูดอากาศภายในบรรจุภณัฑอ์อก หรือท่ีเรียกวา่ “บรรจุภณัฑสู์ญญากาศ” 
จดัวา่เป็นการปรับสภาวะอยา่งหน่ึง เพราะเป็นการดูดออกซิเจนออกจากบรรจุภณัฑใ์ห้หมด เพื่อลด
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การทาํปฏิกิริยาของออกซิเจนกบัอาหารซ่ึงจะนาํไปสู่การเน่าเสีย ภายใตส้ภาวะบรรยากาศปกติจะ
ประกอบดว้ยออกซิเจน 20% และไนโตรเจน 80% โดยประมาณ พร้อมทั้งมีคาร์บอนไดออกไซดอ์ยู่
เล็กนอ้ย การปรับอตัราส่วนของอากาศภายในบรรจุภณัฑเ์สียใหม่ยอ่มทาํใหอ้าหารท่ีอยูภ่ายในทาํ
ปฏิกิริยากบัอากาศในสภาพแตกต่างกนั ก๊าซแต่ละอยา่งมีบทบาทต่อสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ออกซิเจน เป็นก๊าซท่ีทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั การลดปริมาณออกซิเจนยอ่มเป็น
การลดปฏิกิริยาทางเคมีไปดว้ย เช่น อาหารท่ีผา่นการทอดหรืออาหารท่ีมีไขมนัมาก เม่ือนาํมาบรรจุ
ในสภาพปรับอากาศวธีิน้ีจะลดปริมาณออกซิเจนลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด แต่ไม่ถึงกบัไม่มีออกซิเจน
เลยเน่ืองจากจะเป็นการเสริมใหแ้บคทีเรียประเภทท่ีเติบโตภายใตส้ภาวะไม่มีออกซิเจนเติบโตข้ึนมา
แทนได ้

2. คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซน้ีเม่ือฉีดเขา้ไปในบรรจุภณัฑ์จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย วิธีท่ีนาํมาใชอ้ยา่งหน่ึง คือ ให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซดม์ากกวา่ 
20% ในบรรจุภณัฑ์นั้น ๆ แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดมี์ขอ้เสีย คือ สามารถละลายกบันํ้าก่อใหเ้กิด
สภาพกรดอยา่งอ่อน ๆ 

3. ไนโตรเจน เป็นก๊าซเฉ่ือยทางชีวภาพและไม่ละลายกบันํ้า พร้อมทั้งไม่มีกล่ินจึงมกัใชเ้ขา้
ไปแทนท่ีอากาศในบรรจุภณัฑ์ 

วสัดุบรรจุภณัฑท่ี์ใชก้บัระบบสภาพปรับบรรยากาศน้ีมีส่ิงท่ีจะตอ้งระวงัมากเป็นพิเศษ คือ 
ระบบการปรับสภาวะบรรจุภณัฑต์อ้งป้องกนัการซึมผา่นของก๊าซไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อรักษาสภาพการ
ปรับบรรยากาศภายในบรรจุภณัฑไ์วไ้ดต้ลอด นอกจากน้ีความแขง็แรงของรอยปิดผนึกเป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งควบคุมใหไ้ด ้บรรจุภณัฑท่ี์ใชร้ะบบการปรับสภาวะบรรยากาศน้ีจะสามารถยดือายุ
ผลิตภณัฑไ์ดม้ากถึง 2-10 เท่าตวั ประโยชน์อีกอยา่งหน่ึงของระบบบรรจุภณัฑป์ระเภทน้ี คือ ไม่
จาํเป็นตอ้งแช่แขง็ แต่อาจจะใชเ้พียงแค่การแช่เยน็ก็พอสาํหรับสินคา้สด เช่น ผลไม ้เน้ือ และปลา 
เป็นตน้ 
 

การเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภณัฑเ์ป็นวสัดุหรือภาชนะท่ีใชใ้นการรองรับบรรจุหรือหีบห่อของสาํหรับเก็บ การใช้
งาน การขนส่ง การกระจายสินคา้ การตลาด และการจาํหน่าย บรรจุภณัฑท์าํหนา้ท่ีเป็นส่ิงนาํพา
สินคา้จากแหล่งผลิตไปยงัจุดขาย บรรจุภณัฑจึ์งจดัเป็นส่วนหน่ึงของวงจรการคา้ การเลือกใช ้ 
บรรจุภณัฑแ์ละการพฒันาบรรจุภณัฑ์จะตอ้งประมวลความรู้ความเขา้ใจทางดา้นศิลปะและ
เทคโนโลยตี่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550: 105-113) 
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1. วตัถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ 
  1.1 ใชบ้รรจุและรักษาคุณภาพ รสชาติ อาย ุของอาหารให้สะอาดและปลอดภยั 
โดยคาํนึงถึงชนิดของอาหาร วสัดุและขนาดของบรรจุภณัฑ ์การเก็บ ขนส่งกระจายสินคา้และการ
จดัจาํหน่ายอาหารแปรรูป ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานของสถาบนัอาหารและสุขอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.2 ใชเ้ป็นส่ือการตลาดการขาย เพื่อช่วยสร้างคุณค่าความน่าเช่ือถือ ความอยากซ้ือ
และความนิยมใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยการออกแบบรูปทรงและกราฟิกใหส้วยงามและน่าซ้ือกิน พร้อม
แสดงขอ้ความ ฉลาก ตราเคร่ืองหมายการคา้ รหสัแท่ง และสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย แหล่งขาย พื้นท่ี
การตลาด เทศกาล ฤดูกาล วฒันธรรม และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการควบคุม
อาหารและยา และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการรณรงคต่์าง ๆ 
 2. หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 
  2.1 ดา้นเทคนิค คือ การทาํหนา้ท่ีบรรจุใส่ ไดแ้ก่ ใส่-ห่อ สินคา้ตามการชัง่ ตวง วดั 
นบั การทาํหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครอง ไดแ้ก่ ป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้เสียรูป แตกหกั ไหลซึม การทาํหนา้ท่ี
รักษาคุณภาพอาหาร ไดแ้ก่ การใชว้สัดุท่ีป้องกนัอากาศเขา้ ป้องกนัแสง ป้องกนัแก๊สเฉ่ือยท่ีฉีดเขา้
ไปชะลอปฏิกิริยาชีวภาพ ป้องกนัความช้ืนจากภายนอก การทาํหนา้ท่ีขนส่ง ไดแ้ก่ กล่องลูกฟูก ลงั
พลาสติกซ่ึงบรรจุสินคา้หลายห่อหรือกล่อง เพื่อความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและขนส่งสินคา้ไป
ยงัแหล่งผลิตหรือแหล่งขาย การวางจาํหน่าย คือ การนาํบรรจุภณัฑท่ี์มีสินคา้อาหารแปรรูปอยู่
ภายในวางจาํหน่ายไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งให้เห็นสินคา้เลย สามารถวางนอนหรือวางตั้งไดโ้ดยสินคา้
ไม่ไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงควรคาํนึงถึงขนาดท่ีเหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ดว้ย การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ ใชว้สัดุบรรจุภณัฑท่ี์ใหป้ริมาณขยะนอ้ย เป็นวสัดุท่ียอ่ยสลายไดง่้ายในกระบวนการผลิตจะ
ไม่ใชส้ารท่ีทาํลายชั้นบรรยากาศ การนาํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่หรือนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืน เช่น 
ขวดเหลา้ แกว้ใส่แยม เป็นตน้ การนาํมารีไซเคิลได ้คือ นาํบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ไปหลอมหรือยอ่ย
สลายเป็นวตัถุดิบมาใชผ้ลิตเป็นบรรจุภณัฑห์รือสินคา้อ่ืนได้ 
  2.2 ดา้นการตลาด คือ การทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการขาย เพราะบรรจุภณัฑท่ี์ออกแบบ
สวยงามสามารถใชเ้ป็นส่ือโฆษณาไดด้ว้ยตวัมนัเอง รวมถึงการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อใชเ้ฉพาะ
เทศกาล เช่น มีการแนบของแถมไปกบัตวับรรจุภณัฑ ์การนาํรูปภาพยนตร์ ดารา เคร่ืองหมายกีฬาท่ี
ไดรั้บความนิยมมาลงพิมพบ์นบรรจุภณัฑจ์ะเป็นแนวทางหน่ึงในการเรียกความนิยมในสินคา้
เกิดข้ึนดว้ย การทาํหนา้ท่ีแสดงขอ้มูลอาหาร ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นโภชนาการ ส่วนประกอบของ
อาหาร วนัท่ีผลิต วนัท่ีหมดอาย ุและคาํแนะนาํ เลขทะเบียน เคร่ืองหมาย อ.ย เป็นตน้ การตั้งราคา
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ขายไดสู้งข้ึน เน่ืองจากบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามจะสร้างมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้ สร้างความนิยมในสินคา้
จากตราและเคร่ืองหมายการคา้ ทาํใหเ้กิดความภกัดีในสินคา้ การเพิ่มปริมาณขาย ไดแ้ก่ ขายรวม 
ห่อ สินคา้บรรจุแบบชนิดเตม็ การใหค้วามถูกตอ้งรวดเร็วในการขาย โดยเพิ่มบาร์โคด้บนบรรจุ
ภณัฑ ์และการร่วมมีบทบาทในการรณรงคเ์ร่ืองราวต่าง ๆ ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์รีไซเคิล ฉลากเขียว กีฬา
ท่องเท่ียว กินของไทย ใชข้องไทย เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 2.4 หนา้ท่ีของบรรจุภณัฑอ์าหารแปรรูป 
 

ดา้นเทคนิค ดา้นการตลาด 
การบรรจุใส่ การส่งเสริมการขาย 
การปกป้องคุม้ครอง การแสดงขอ้มูลอาหาร 
การรักษาคุณภาพอาหาร การตั้งราคาขายไดสู้งข้ึน 
การขนส่ง การเพิ่มปริมาณขาย 
การวางจาํหน่าย ใหค้วามถูกตอ้งรวดเร็ว 
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การรณรงค ์

 
3. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

  3.1 บรรจุภณัฑเ์พื่อการอุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุสินคา้โดย
ตรงท่ีเห็นตามร้านคา้จุดขายทัว่ไปเป็นตวับรรจุภณัฑท่ี์เขา้ไปถึงตวัผูบ้ริโภค อาจแบ่งยอ่ยเป็น บรรจุ
ภณัฑห์ลกั จะเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีสัมผสักบัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ์าหารโดยตรง เช่น ขวด ถาด กล่อง 
ถุง กระดาษห่อ หรือฟิลม์ห่อ เป็นตน้ บรรจุภณัฑ์รอง แก่ ฟิลม์ห่อกล่อง ฟิลม์รวมห่อ เป็นตน้ การ
ส่งสินคา้ไปจาํหน่ายต่างประเทศนั้น ผูส่้งออกจะตอ้งมีการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก ทางนํ้า หรือทาง
อากาศก็ได ้การขนส่งสินคา้ทางไกลมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการหีบห่อท่ีดี 
  3.2 บรรจุภณัฑก์ารขนส่ง เป็นบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการจดัส่งสินคา้จากแหล่งผลิตไป
ยงัแหล่งขาย รวมถึงบรรจุภณัฑท่ี์ใชส่้งจากโรงงานหน่ึงไปยงัอีกโรงงานหน่ึงเพื่อการผลิตต่อ 
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 4. คุณสมบัติของวสัดุบรรจุภัณฑ์เพือ่บรรจุอาหาร 
 วสัดุบรรจุภณัฑจ์ดัแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ วสัดุเหล่าน้ี
สามารถนาํไปทาํภาชนะบรรจุสินคา้ท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร วสัดุท่ีใชท้าํบรรจุภณัฑอ์าหาร
จะตอ้งมีคุณสมบติัหลกั ดงัน้ี 
  4.1 ความสะอาด เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การขนส่งและการทาํความ
สะอาดอีกคร้ังก่อนนาํไปบรรจุอาหาร เช่น ถุงพลาสติก จะตอ้งมาจากโรงงานท่ีใชเ้คร่ืองจกัรผลิตท่ี
สะอาด สถานท่ีผลิตปราศจากฝุ่ นและไอนํ้ามนั เพราะถุงท่ีผลิตออกมาใหม่จะมีไฟฟ้าสถิตสูง ฝุ่ น
และไอนํ้ามนัเกาะติดไดง่้าย การบรรจุถุงตอ้งปิดมิดชิดเพื่อป้องกนัฝุ่ นละออง กระป๋องโลหะ ผลิต
ออกมาแลว้ตอ้งมีการบรรจุอยา่งมิดชิดก่อนใชบ้รรจุอาหารและหลงัจากการบรรจุดว้ยจะตอ้งผา่น
กระบวนการฆ่าเช้ือ ขวดแกว้ใชแ้ลว้ จะตอ้งผา่นการลา้ง ตม้ใหส้ะอาดและตากขวดใหแ้หง้สนิทใน
สถานท่ีปราศจากฝุ่ นละออง ขวดแกว้ท่ีผา่นการทาํความสะอาดหรือขวดใหม่จะตอ้งผา่นการน่ึงฆ่า
เช้ือก่อนนาํมาบรรจุอาหาร 
  4.2 ไม่มีส่วนผสมหรือส่ิงเจือปนในวสัดุภาชนะทาํให้อาหารปนเป้ือนได ้เช่น 
ถุงพลาสติก PVC มีองคป์ระกอบของสารวินิคลอไรด ์หากใชบ้รรจุอาหารโดยตรงจะทาํใหว้นิิคคลอ
ไรดแ์พร่เขา้สู่อาหารทาํใหผู้บ้ริโภครับสารท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็ง หมึกพิมพ ์ภายในภาชนะหรือพิมพบ์น
ภาชนะแต่เก็บซอ้นกนั สีมีส่วนผสมของตะกัว่หรือสารปรอทหรือสารเคมีต่าง ๆ ยอ่มสามารถปน
ติดไปกบัอาหารได ้กาว ท่ีใชปิ้ดผนึกจะตอ้งเป็นชนิดท่ีสัมผสักบัอาหารได ้กระดาษคราฟทแ์ละ
กระดาษกล่อง ซ่ึงมกัทาํจากกระดาษรีไซเคิล (ดา้นหน่ึงสีขาว อีกดา้นหน่ึงสีเหลือง/เทา) ยงัมีสารเคมี
ฟอกกระดาษปนอยู ่เช่น โซดาไฟ คลอรีน เป็นตน้ กระดาษแกว้ ซ่ึงยอ้มเป็นสีต่าง ๆ จะตอ้งใชสี้ท่ี
เป็นเกรดอาหารแต่ปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นสีท่ีไม่เหมาะกบัอาหาร แมสี้นั้นจะไม่มีสารตะกัว่ผสมอยูก่็
ตาม แต่ก็ยงัมีสารเคมีของสีผสมอยู ่กระป๋องโลหะ ท่ียงัไม่เคลือบหรือเคลือบสารท่ีไม่เหมาะกบั
ชนิดของอาหารยอ่มมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวา่งกระป๋องโลหะกบัอาหารได ้ทาํใหเ้กิดสนิทเหล็ก
หรือทาํให้เกิดการกดักร่อนของสารเคลือบหลุดปนเขา้ไปในอาหารได ้
  4.3 ความเหมาะสมของวสัดุเพื่อบรรจุอาหารแต่ละประเภทวสัดุบรรจุภณัฑเ์ด่ียว ๆ 
แต่ละประเภท แต่ละชนิดมีคุณสมบติัเด่นและดอ้ยในตวัเอง แต่เม่ือนบัวสัดุท่ีมีจุดเด่นมาใชร่้วมกนั
หรือนาํมาเคลือบดว้ยกนัก็สามารถเพิ่มคุณประโยชน์และประสิทธิภาพในการรักษาปกป้องคุณภาพ
อาหารและยงัยดือายขุองผลิตภณัฑอ์าหารดว้ย 
 

ถุงและห่อ 
 1. ห่อ การห่อสินคา้นั้นจะใชก้ระดาษเป็นตวับรรจุภณัฑ ์อาจจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 
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  1.1 กระดาษแกว้ เป็นกระดาษใสวาววบั ส่วนใหญ่มีนํ้าหนกัมาตรฐาน 20-40 กรัม
ต่อตารางเมตร หากมีการเคลือบแบบพิเศษจะสามารถช่วยป้องกนันํ้ามนัได ้ภายในอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กส่วนมากจะพบวา่เป็นรูปแบบการห่อแบบบิดปลายเป็นเกลียว (Twist Wrap) ไดแ้ก่ การห่อ
ลูกกวาด 
  1.2 กระดาษอาร์ต มกัจะใชใ้นการห่อรวมกลุ่ม มีนํ้าหนกัมาตรฐาน 40-75 กรัมต่อ
ตารางเมตร มีความเหนียวและนํ้าหนกัมากกวา่กระดาษแกว้แต่ไม่สามารถใหก้ารป้องกนัไดดี้มาก
นกั 
  1.3 กระดาษเหนียวสีนํ้าตาลหรือกระดาษคราฟท ์เป็นกระดาษท่ีเหนียวท่ีสุด มี
นํ้าหนกัมาตรฐานถึง 70-180 กรัมต่อตารางเมตร มีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการห่อรวมกลุ่ม 
สามารถป้องกนัการฉีกขาดไดแ้ละเหมาะสาํหรับการขนส่งระยะไกล 
  1.4 กระดาษกลาสซีน (Glassine) เป็นกระดาษก่ึงโปร่งใส ก่ึงขุ่น ค่อนขา้งออกเงา 
เน้ือกระดาษค่อนขา้งกรอบ มีนํ้าหนกั 20-30 กรัมต่อตารางเมตร พอจะใชก้นัไขมนัไดบ้า้งจึงเหมาะ
กบัการนาํไปห่อคุก้ก้ี ขนมปังกรอบ แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก  
 2. ถุงหรือซอง อาจแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ถุงหรือซองท่ีไดรั้บการข้ึนรูปสาํเร็จมาแลว้จาก
โรงงานผลิต และถุงท่ีสามารถข้ึนรูปในขณะท่ีบรรจุใส่โดยใชเ้คร่ืองจกัรในการข้ึนรูป เคร่ืองจกัร
ประเภทข้ึนรูป-บรรจุ-ปิดผนึกหรือท่ีเรียก Form-Fill-Seal (FFS) ซองและถุงจดัไดว้า่ใชม้ากใน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เน่ืองจากสะดวกและราคาถูก วสัดุท่ีใชอ้าจเป็นโพลิเอธีลิน (PE) หรือโพลิ
พรอพีรีน (PP) หรือกระดาษโดยเป็นถุงข้ึนรูปมาก่อนจากโรงงานผูผ้ลิต การใชถุ้งข้ึนรูปมาเสร็จ
เรียบร้อยเป็นวธีิการท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยและสามารถปรับปริมาณสินคา้ใหใ้ส่อยา่งพอเหมาะกบัราคา
ขาย รายละเอียดของถุงหรือซองท่ีใชก้นัมาก มีดงัน้ี 
  2.1 ถุงเยน็หรือถุง PE เป็นถุงพลาสติกท่ีใชอ้ยา่งกวา้งขวางมากท่ีสุด ราคาถูกและ
หาซ้ือไดท้ัว่ไป สามารถใชบ้รรจุสินคา้ท่ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ -70 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส 
ส่วนใหญ่จะเช่ือมกน้ถุงแบบเรียบ เรียกวา่ ถุงแบบแบนราบ (Flat Pouch) 
  2.2 ถุงร้อนหรือถุง PP มีคุณลกัษณะเหนียวและใสกวา่ถุง PE ปิดผนึกไดด้ว้ยความ
ร้อน สามารถป้องกนัความช้ืนและอากาศไดดี้กวา่ถุง PE จากคุณสมบติัน้ี ถุงร้อนหรือถุง PP จึงถูก
นาํมาใชบ้รรจุอาหาร เม่ือวางแสดงตามห้ิง ณ จุดขาย ถุง PP น้ีสามารถทนความร้อนไดสู้งถึง 120 
องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นซองท่ีตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน ถุงสาํเร็จเน้ือ PP และ PE 
ท่ีผลิตในปัจจุบนัน้ี ถา้เป็นถุงแบบแบนจะมีขนาดมาตรฐานของผูผ้ลิต ส่วนถุงรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ถุง
เยน็กน้-มีจีบขา้ง เรียกวา่ Gusset ถุงแบบน้ีจะไม่มีขนาดมาตรฐานแน่นอนแต่มกัเรียกขานมิติเป็นน้ิว 
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ประเภทของพลาสติกท่ีมกัใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑจ์าํพวกขวด กระปุก โหล แกลลอน 
ไดแ้ก่ 
 1) PE และ PP ส่วนมากมกัใชผ้ลิตขวดและกระปุก โดยมีปริมาตรนอ้ยกวา่หน่ึงลิตร 
เน่ืองจาก PE มีความเหนียวไม่สูงมากนกั นบัวา่เป็นพลาสติกท่ีมีราคายอ่มเยาท่ีสุด ส่วน PP จะมี
คุณสมบติัทัว่ ๆ ไปดีกวา่ PE 
 2) PVC มีคุณสมบติัใสและตา้นทานการซึมผา่นไดดี้ การผลิตดว้ยวธีิการเป่าขวด PVC ทาํ
ไดง่้าย นอกจากน้ีขวด PVC ยงัทนต่อสินคา้จาํพวกกรด ด่าง แอลกอฮอล ์นํ้ามนั และมีความแขง็แรง
ดี สามารถใชง้านไดถึ้งอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
 3) PET เป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีความใสมากและวาววบัเหมือนแกว้ สามารถป้องกนัการซึมผา่น
ของก๊าซไดดี้ จึงเหมาะสาํหรับบรรจุนํ้าอดัลมขนาด 1-3 ลิตร คลา้ยคลึงกบั PVC ขวด PET จะ
สามารถทนต่อสารเคมีจาํพวกแอลกอฮอล ์กรด และนํ้ามนั แต่ไม่เหมาะกบัสารเคมีท่ีเป็นด่าง มี
ความสามารถทนต่อการกระแทกไดดี้มากและสามารถเก็บแช่เยน็ได ้ขวด PET สามารถจะทน
อุณหภูมิไดเ้พียง 40-65 องศาเซลเซียส ยกเวน้เป็นขวด PET เกรดพิเศษ 
 3. ถุงกระดาษขึน้รูป เป็นถุงท่ีทาํจากกระดาษเหนียวสีนํ้าตาล หรือกระดาษคราฟทเ์ป็นส่วน
ใหญ่ และยงัมีถุงท่ีทาํจากกระดาษกลาสซีน (Glassine) หรือกระดาษธรรมดาท่ีนาํมาเคลือบฟิลม์
พลาสติก หรือเคลือบอลูมิเนียม หรือกระดาษเคลือบทั้งอลูมิเนียมและพลาสติก  

3.1 ความหนาของกระดาษท่ีใชจ้ะมีความหนาในช่วง 70-120 gsm. หรือกรัมต่อ
ตารางเมตร 
  3.2 ฟิลม์ท่ีนาํมาเคลือบมกัเป็น PP หรือ PE จะหนา 20-50 ไมครอน (เท่ากบั 0.020-
0.050 มม.) 
  3.3 อลูมิเนียมหนา 7 ไมครอน (0.007 มม.) 
 

กล่องกระดาษแข็ง 
 กล่องกระดาษแขง็สามารถผลิตไดโ้ดยโรงพิมพท์ัว่ ๆ ไป กระดาษแขง็ท่ีผา่นการพิมพ ์(ถา้
ตอ้งพิมพ)์ จะนาํไปเคลือบไขหรือฟิลม์พลาสติก (ถา้ตอ้งการ) แลว้จึงนาํไปตดัและทบัเป็นรอยเส้น 
จากนั้นจะทากาวติดขา้งกล่อง กล่องท่ีติดขา้งแลว้จะพบัแบนวางซอ้นรวมกนัเป็นห่อเพื่อส่งไปให้
ลูกคา้  

กล่องกระดาษแขง็อาจจะใชใ้ส่สินคา้โดยตรง หรือใชใ้นการห่อรวมกลุ่มสินคา้ จะ
สังเกตเห็นวา่การเคลือบกล่องกระดาษแขง็มีส่วนช่วยขยายตลาดและช่องทางจาํหน่ายสินคา้ เช่น 
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ ขนมเคก้ 
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ข้อมูลประกอบการจัดหากล่องกระดาษแข็ง 
1. รายละเอียดสินคา้ท่ีบรรจุ เช่น ขนาด รูปทรง และนํ้าหนกัต่อกล่อง 
2. วธีิข้ึนรูปกล่อง การบรรจุและการปิดกล่อง 
3. ประเภทของกล่องกระดาษแขง็และความเหนียวของกล่องท่ีตอ้งการ การวดัมิติของกล่อง

จะวดัเป็น มม. โดยวดัความกวา้ง ความยาวของดา้นเปิดกล่องปกติ แลว้ดา้นเปิดจะเป็นส่วนบนและ
ส่วนล่างจะมีขนาดเท่ากนัหรืออาจเปิดดา้นขา้งก็ได ้เวน้แต่จะออกแบบกล่องให้ดา้นเปิด 2 ดา้นมี
ขนาดไม่เท่ากนั การวดัจะวดัตรงจุดก่ึงกลางของรอยพบัดา้นหน่ึงไปยงัจุดก่ึงกลางของรอยพบัอีก
ดา้นหน่ึง 

4. รายละเอียดการพิมพมี์การแสดงดว้ยภาพวาด สี ขอ้ความพร้อมรายละเอียดท่ีจะพิมพ ์
รวมท้ืงการเคลือบกระดาษ 

5. ปริมาณการสั่งซ้ือสั่งทาํ ไม่ควรสั่งมาสตอ๊กไวน้านเกินกวา่ 3 เดือน ภายใตก้ารเก็บตาม
สภาวะอุณหภูมิห้อง 

6. รูปแบบการบรรจุรวมเพื่อการจดัส่ง ในกรณีท่ีใชเ้คร่ืองบรรจุแบบรวมกล่องยอ่ยในกล่อง
ใหญ่ การจดัเรียงกล่องยอ่ยในกล่องใหญ่จะตอ้งคาํนึงถึงตาํแหน่งท่ีจะรัดกล่องใหญ่ เพราะการรัด
กล่องใหญ่อาจจะกระทบต่อรอยพบัของกล่องยอ่ยได ้และเป็นผลใหก้ล่องยอ่ยเสียรูปและเปิดกล่อง
ออกไดไ้ม่สะดวก 

รูปแบบของกล่องกระดาษแข็ง  
กล่องกระดาษแขง็สามารถทาํออกมาไดห้ลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัวธีิการปิดกล่อง รูปทรง

หรือคุณลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ เช่น การเปิดช่องหนา้ต่าง เป็นตน้ รูปแบบของกล่องเป็นเพียงตวัอยา่ง
ของกล่องมาตรฐาน ท่ีกาํหนดโดยสมาคมผูผ้ลิตกล่องกระดาษแขง็ของยโุรป โดยมีแบบ Main Class 
A, Sub-class 10 หรือ A-10 แบบ Sub-class A-111 และแบบ Sub-class A112 
 

รูปจากหนงัสือบรรจุภณัฑก์บัการส่งออก (หนา้ 156-157) 
 
ภาพท่ี X ตวัอยา่งกล่องมาตรฐานของสมาคมผูผ้ลิตกล่องแขง็ยโุรปตามแบบ Main Class A 
 

ฉลากผลติภัณฑ์อาหาร 
 ข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย 
 1. อาหารท่ีตอ้งขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง
ฉลาก ไดก้าํหนดกลุ่มของอาหารท่ีตอ้งมีฉลาก 4 กลุ่ม คือ 
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  1.1 อาหารควบคุมเฉพาะ 
  1.2 อาหารท่ีถูกกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
  1.3 อาหารท่ีถูกนาํเขา้ประเทศเพื่อจาํหน่าย ซ่ึงไม่ใชอ้าหารควบคุมเฉพาะ 
  1.4 อาหารอ่ืนท่ีมีการจาํหน่ายและรัฐมนตรีออกประกาศกาํหนดใหเ้ป็นอาหารท่ี
ตอ้งมีฉลาก 
 2. ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัฉลากอาหาร 
  2.1 ฉลากอาหารท่ีจดักลุ่มไวใ้นอาหารควบคุมเฉพาะตอ้งส่งมอบใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจอนุญาตใหใ้ชก่้อนนาํไปใช ้
  2.2 ฉลากอาหารท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชแ้ลว้ ตอ้งแสดงเคร่ืองหมายการคา้ตามแบบท่ี 
อย. กาํหนดไวท่ี้ฉลาก 
  2.3 ฉลากอาหารท่ีตอ้งปิด ติด หรือแสดงไวใ้นท่ีเปิดเผยท่ีภาชนะบรรจุ และ/หรือ
หีบห่อของภาชนะบรรจุอาหารและมองเห็นไดช้ดัเจน 
  2.4 ฉลากอาหารตอ้งไม่มีขอ้ความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐห์รือเคร่ืองหมายท่ี
แนะนาํผลิตภณัฑช์นิดอ่ืน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงอาจทาํใหเ้ขา้ใจผิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
เหล่านั้นกบัอาหาร 
  2.5 ฉลากอาหารท่ีมีขอ้ความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ ์หรือเคร่ืองหมายไม่วา่จะ
เป็นภาษาใดท่ีปรากฏในฉลากตอ้ง 
   2.5.1 ไม่เป็นเทจ็หรือหลอกลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร 
หรือไม่ทาํให้เขา้ใจผดิในสาระสาํคญั 
   2.5.2 ไม่แสดงถึงช่ืออาหาร ส่วนประกอบของอาหาร อตัราส่วนของ
อาหาร ปริมาณของอาหาร หรือแสดงถึงสรรพคุณของอาหารอนัเป็นเทจ็ หรือเป็นการหลอกลวงให้
เกิดความหลงเช่ือ 
   2.5.3 ไม่ทาํใหเ้ขา้ใจวา่มีวตัถุตามขอ้ความ ช่ือ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ ์
หรือเคร่ืองหมายดงักล่าวผสมในอาหาร โดยไม่มีวตัถุนั้นผสมอยูห่รือมีผสมในปริมาณท่ีไม่อาจ
แสดงสรรพคุณได ้
  2.6 ขอ้ความในฉลากตอ้งมีลกัษณะเห็นไดช้ดัเจนและอ่านไดง่้าย 
  2.7 การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของขอ้ความในฉลากตอ้งใชสี้ท่ีติดกนั ซ่ึงทาํ
ใหข้อ้ความท่ีระบุอ่านไดช้ดัเจน ขนาดตวัอกัษรหรือบริเวณพื้นท่ีในฉลากท่ีระบุขอ้ความนั้น ตอ้งมี
ขนาดตวัอกัษรสัมพนัธ์กบัขนาดของพื้นท่ีฉลาก เวน้แต่ขอ้ความดงัต่อไปน้ีตอ้งมีขนาดตวัอกัษร 
ตาํแหน่งและแบบตามท่ี อย. กาํหนด 
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   2.7.1 เลขทะเบียนตาํรับอาหาร 
   2.7.2 ขอ้ความท่ี อย. กาํหนดใหต้อ้งมี สาํหรับท่ี อย. ประกาศกาํหนด 
   2.7.3 เคร่ืองหมายการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชฉ้ลาก 
 
 ข้อความทีพ่งึแสดงบนฉลาก 
 ฉลากอาหารเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของบรรจุภณัฑ์อาหาร ช่วยทาํหนา้ท่ีส่ือขอ้ความและ
แจง้ขอ้มูลรายละเอียดของอาหารนั้น ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อการบริโภค ยิง่ใน
สภาวะปัจจุบนัการจดัจาํหน่ายอาหารจะเป็นแบบบริการตนเองมากยิง่ข้ึน ดงันั้น ขอ้ความท่ีแสดง
บนฉลากตอ้งระบุขอ้มูลรายละเอียดใหช้ดัเจน โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัส่วนประกอบของอาหารท่ี
สาํคญั คือ หา้มแสดงฉลากท่ีททาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจผิดในคุณลกัษณะของอาหารนั้น 
 1. ขอ้ความท่ีพึงแสดงบนฉลากอาหารทัว่ไป ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงรายละเอียดเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได ้แต่จะตอ้งมีขอ้ความท่ีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ประกาศดงัน้ี 
  1.1 ช่ืออาหาร 
  1.2 เลขทะเบียนตาํรับอาหาร หรือเลขทะเบียนใหใ้ชฉ้ลากอาหาร 
  1.3 ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต หรือผูแ้บ่งบรรจุจาํหน่าย 
  1.4 ปริมาณสุทธิของอาหารโดยกาํหนด 
   1.4.1 อาหารแหง้ กอ้น ผง แสดงเป็นนํ้าหนกัสุทธิ 
   1.4.2 อาหารเหลว แสดงเป็นปริมาตรสุทธิ 
   1.4.3 อาหารคร่ึงแขง็คร่ึงเหลว อาจแสดงไดท้ั้งสองแบบ 
   1.4.4 อาหารอ่ืน ๆ แสดงเป็นนํ้าหนกัสุทธิ 
  1.5 ส่วนประกอบท่ีสาํคญัเป็นร้อยละของนํ้าหนกัโดยประมาณ ใหแ้สดงเรียง
ปริมาณจากมากไปหานอ้ย กรณีท่ีเป็นอาหารท่ีตอ้งเจือจางหรือทาํละลายก่อนบริโภคใหแ้สดง
ส่วนประกอบท่ีสาํคญัเม่ือเจือจาง หรือทาํละลายตามวธีิปรุงเพื่อรับประทานตามท่ีแจง้ไวบ้นฉลาก 
  1.6 วนั เดือน ปี ท่ีผลิต และวนัหมดอายกุาํกบัไว ้
   1.6.1 อาหารท่ีเก็บไวไ้ม่เกิน 90 วนั แสดงวนั เดือน ปีท่ีผลิต และหมดอายุ
การใช ้
   1.6.2 อาหารท่ีเก็บไวเ้กิน 90 วนั แสดงวนั เดือน ปีท่ีผลิต และหมดอายุ
การใช ้
   1.6.3 อาหารท่ี อย. กาํหนด วนั เดือน ปีท่ีหมดอายกุารใช ้

DPU



 
40 

  1.7 คาํแนะนาํการเก็บรักษา 
  1.8 วธีิปรุงเพื่อรับประทาน 
  1.9 ระบุขอ้ความ “ใชว้ตัถุกนัเสีย” เม่ือมีการใช ้
  1.10 เม่ือมีการใชสี้ธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ใหร้ะบุขอ้ความ 
  1.11 ระบุขอ้ความและชนิดของวตัถุปรุงอาหารเม่ือมีการใช้ 
  1.12 ระบุวธีิการใชแ้ละขอ้ความเฉพาะกลุ่ม อายขุองผูบ้ริโภค 
  1.13 การตกแต่งกล่ิน รส ให้ระบุวา่ใชก้ารแต่งกล่ิน รส แบบใด 
  1.14 ขอ้ความท่ี อย.ประกาศกาํหนดใหมี้สาํหรับอาหารบางชนิด เช่น “หา้ม
รับประทาน” “อยา่ใชเ้ล้ียงทารก” 
 2. ขอ้ความบนฉลากอาหารท่ีจาํหน่ายใหผู้ป้รุงหรือผูจ้าํหน่ายอาหาร ใหแ้สดงเหมือนฉลาก
อาหารท่ีจาํหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค เวน้แต่มีคู่มือหรือเอกสารประกอบ ก็ใหแ้สดงฉลากเพียงช่ือ
อาหาร เลขทะเบียนตาํรับอาหารหรือเลขท่ีอนุญาตใหใ้ชฉ้ลากอาหาร วนั เดือน ปีท่ีหมดอายกุารใช้
งาน หรือควรบริโภคก่อน 
 3. ขอ้ความบนฉลากท่ีจาํหน่ายเป็นวตัถุดิบให้โรงงานผลิตอาหาร ตอ้งมีขอ้ความเป็น
ภาษาไทย หรือภาษาองักฤษก็ได ้แต่ตอ้งมีขอ้ความต่อไปน้ี 
  3.1 ช่ือ ประเภท หรือชนิดของอาหาร 
  3.2 เลขทะเบียนตาํรับอาหาร หรือเลขท่ีอนุญาตใหใ้ชฉ้ลากอาหาร 
  3.3 ปริมาณสุทธิของอาหาร 
  3.4 ช่ือผูผ้ลิตและประเทศท่ีผลิต (เม่ือนาํเขา้) 
 4. ขอ้ความบนฉลากอาหารท่ีผลิตเพื่อส่งออก ใหแ้สดงเป็นภาษาใดก็ได ้แต่ตอ้งมี 
  4.1 ช่ืออาหารทางการคา้ 
  4.2 เลขทะเบียนตาํรับอาหาร หรือเลขท่ีอนุญาตใหใ้ชฉ้ลากอาหาร 
  4.3 ปริมาณสุทธิ 
  4.4 ขอ้ความ “ผลิตในประเทศไทย” 
 5. ฉลากอาหารโภชนา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตะหนึกถึงความจาํเป็น
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํและแนวทางในการเลือกผลิตภณัฑอ์าหาร จึงพิจารณาท่ีจะออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกบัฉลากอาหารโภชนาการ (Nutrition Label) แสดงรายการ
สารอาหาร (Nutrition Declaration) และขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโภชนาการ ทั้งน้ีก็เพื่อใหผู้บ้ริโภคได้
อ่านฉลากน้ีก่อนซ้ือ ใชเ้ป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร เพื่อประโยชน์
ต่อสุขภาพของตวัเองและครอบครัว  
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  5.1 ฉลากอาหารโภชนาการ คือ รายการท่ีแสดงเพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบถึงคุณสมบติั
ทางดา้นโภชนาการของอาหาร 
  5.2 วตัถุประสงคข์องการกาํหนดใหมี้ฉลากอาหารโภชนาการ  

5.2.1 เพื่อผูบ้ริโภคไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัอาหาร เพื่อประโยชน์ในการ
เลือกรับประทาน  

5.2.2 เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ฉลากอาหารเก่ียวกบัโภชนาการจะไม่มี
ขอ้ความท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือเป็นการหลอกลวงผูบ้ริโภค  

5.2.3 เพื่อป้องกนัการอวดอา้งสรรพคุณทางดา้นโภชนาการโดยปราศจาก
ฉลากอาหารโภชนาการ  

5.2.4 เป็นการสนบัสนุนใหมี้การใชห้ลกัการทดลองดา้นโภชนาการใน
การจดัทาํสูตรอาหารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนโดยส่วนรวม 
  5.3 ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงบนฉลากอาหารโภชนาการ รายการสารอาหารจะถูกบงัคบั
ใหแ้สดงบนฉลากดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 พลงังาน  
5.3.2 ปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรตท่ียอ่ยสลายได ้และไขมนั  
5.3.3 ปริมาณของสารอาหารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อคงไวซ่ึ้งสถานะทาง

โภชนาการท่ีดีตามท่ีกฎหมายของแต่ละประเทศกาํหนดไว ้ 
5.3.4 ถา้วติามินและเกลือแร่ท่ีมีปรากฏอยูใ่นปริมาณท่ีมีนอ้ย สินคา้นั้น

จะตอ้งแสดงรายการบนฉลากดว้ย  
5.3.5 ในกรณีท่ีมีการกล่าวอา้งปริมาณหรือชนิดของแป้งและ/หรือ

คาร์โบไฮเดรตจะตอ้งแสดงรายการบนฉลากดว้ย  
5.3.6 ถา้มีการกล่าวอา้ง และ/หรือชนิดของกรดไขมนั (Fatty Acids) 

ปริมาณของกรดไขมัน่อ่ิมตวั (Saturated Fatty Acids) และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั (Polyunsaturated 
Fatty Acids) จะตอ้งคาํนวณหาค่าพลงังานแสดงบนฉลากดว้ย 
  5.4 วธีิแสดงส่วนประกอบท่ีเป็นสารอาหาร   

5.4.1 การแสดงรายการสารอาหาร ควรแสดงเป็นจาํนวน อยา่งไรก็ตามก็
อาจรวมถึงการแสดงความหมายอ่ืนประกอบดว้ย 

5.4.2 การแสดงค่าพลงังาน (Energy Value) ควรมีหน่วยเป็น kj และ kcal 
ต่อ 100 กรัม หรือ 100 มิลลิกรัม หรือต่อภาชนะบรรจุ 1 หน่วยหรือต่อ 1 serving หรือต่อ portion ใน 
1 package และบอกจาํนวน portion ใน 1 package ดว้ย 
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5.4.3 การแสดงปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมนัอาหาร ควร
แสดงเป็นกรัมต่อ 100 กรัม หรือ 100 มิลลิกรัม หรือต่อภาชนะบรรจุ 1 หน่วย หรือต่อ 1 serving 
หรือต่อ portion ใน 1 package และบอกจาํนวน portion ใน 1 package ดว้ย 

5.4.4 การแสดงปริมาณวติามิน เกลือแร่ ควรแสดงเป็นหน่วยเมตริก และ/
หรือเปอร์เซ็นตข์องค่าอา้งอิงทางโภชนาการ (Nutrition Reference Value) ต่อ 100 กรัม หรือต่อ 100 
มิลลิกรัม หรือต่อภาชนะบรรจุ 1 หน่วย หรือต่อ 1 serving หรือต่อ portion ใน 1 package และบอก
จาํนวน portion ใน 1 package ดว้ยการแสดงค่าพลงังาน 
  ค่า Nutrition Reference Value ต่อไปน้ีกาํหนดข้ึนโดยองคก์ารเพื่อการเกษตรและ
อาหาร และองคก์ารอนามยัโลกของสหประชาชาติ โดยใชข้อ้มูลทางวทิยาศาสตร์และขอ้เสนอแนะ
จากผูเ้ช่ียวชาญ สามารถใชเ้พื่อการแสดงฉลากอาหารตามมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศไทย 
  Protein  (g) 50 
  Vitamin A (ug) 800 
  Vitamin D (ug) 5 
  Vitamin C (mg) 60 
  Thiamine (mg) 1.4 
  Riboflavin (mg) 1.6 
  Niacin  (mg) 18 
  Vitamin B6 (mg) 2 
  Folic acid (ug) 200 
  Vitamin B12 (ug) 1 
  Calcium (mg) 800 
  Magnesium (mg) 300 
  Iron  (mg) 14 
  Zinc  (mg) 15 
  Iodine  (ug) 150 
  Copper  Value to be established   
  Selenium Value to be established  
 
 
 

DPU



 
43 

 รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Bar Code) 
 รหสัแท่งหรือบาร์โคด้เป็นเลขหมายประจาํตวัสินคา้ ผูป้ระกอบการใดท่ีไดล้งทะเบียนกบั
สถาบนัสัญลกัษณ์รหสัแท่งไทย จะไดห้มายเลขประจาํตวัขององคก์ร และเม่ือองคก์รนั้นให้
หมายเลขจาํนวน 5 หน่วยให้แก่สินคา้แลว้ หมายเลขท่ีไดป้ระจาํสินคา้นั้น ๆ จะเป็นหมายเลขเฉพาะ
ของสินคา้นั้น ๆ โดยไม่มีสินคา้ใด ๆ ในโลกน้ีจะมีหมายเลขซํ้ ากนัอีก สาเหตุเพราะวา่มีการ
จดัระบบการให้หมายเลขเป็นระบบเดียวกนัทั้งโลก แมว้า่ในปัจจุบนัน้ีมีระบบ UPC ของสหรัฐ และ 
EAN ของยโุรป แต่ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงกนัท่ีจะรวม 2 ระบบใหญ่น้ีใหเ้ป็นระบบเดียวในอนาคต 
 1. ระบบรหสัแท่งท่ีใชก้นั 

1.1 UPC (Universal Product Code) เร่ิมใชใ้นปี พ.ศ. 2513 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการตั้งคณะกรรมการทางดา้นพาณิชยข้ึ์นเพื่อคน้ควา้หารหสัมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ทางดา้นอุตสาหกรรมและเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2513 ไดจ้ดัพิมพร์หสัแท่งระบบ UPC ข้ึนสาํหรับ
พิมพบ์นฉลากและหีบห่อ ในปัจจุบนัใชอ้ยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น 

1.2 EAN (European Article Numbering) ปี พ.ศ. 2518 กลุ่มประเทศทางยโุรป
จดัตั้งคณะทาํงานดา้นวชิาการเพื่อสร้างระบบบาร์โคด้ข้ึนปี พ.ศ. 2520 ระบบ EAN ไดใ้ชก้นั
แพร่หลาย ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบนัใชช่ื้อสมาคม IANA (The 
International Article Numbering Association) มีสาํนกังานใหญ่อยูก่รุงบลสัเซล ประเทศเบลเยีย่ม 
สาํหรับประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมไดก้าํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมสัญลกัษณ์
รหสัแท่งตามระบบมาตรฐานของ EAN โดยมีสถาบนัสัญลกัษณ์รหสัแท่งไทยของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผูก้าํนดเลขหมายประจาํตวับริษทัในระบบ EAN โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบยอ่ย คือ ระบบ TAN-13 (Standard Version) ใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีขนาดกลางและ
ใหญ่ ระบบ TAN-8 (Short Version) ใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีขนาดเล็ก 

1.3 ITF (Interleaved 2 of 5) เป็นรหสัแท่งท่ีถูกดดัแปลงมาจากระบบ EAN โดย
ส่วนใหญ่ใชพ้ิมพด์า้นนอกของกล่องลูกฟูก ประกอบดว้ย 14 ตวัเลข 

1.4 Code 39 เป็นรหสัท่ีนิยมใชก้นัในวงการอุตสาหกรรมทัว่ไป สามารถเขา้รหสั
ไดท้ั้งตวัเลขและตวัอกัษร (0-9, A-Z, $, %, /, + และ -) และมีความยดืหยุน่ของจาํนวนหลกัท่ีใชใ้น
การเขา้รหสั 
 2. รายละเอียดของรหสัแท่ง ท่ีทางสาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมอนุมติัใหใ้ชใ้นประเทศ
ไทยเป็นระบบทางยโุรป (EAN) ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
  2.1 ส่วนท่ีสาํหรับใหค้อมพิวเตอร์อ่าน ดว้ยการให้เคร่ืองสแกนเนอร์ ประกอบดว้ย
เส้นสีเขม้และเส้นสีอ่อน ท่ีมีความกวา้งแคบแตกต่างกนั 
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  2.2 ส่วนท่ีเป็นหมายเลขอารบิก เป็นตวัเลขท่ีมีไวเ้พื่อใหค้นอ่าน ประกอบดว้ย 13 
ตวัเลข โดยมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ตวัเลข 3 ตวัแรก เป็นเลขหมายของแต่ละประเทศหรือสินคา้พิเศษ 
เช่น 885 เป็นหมายเลขประจาํประเทศของสถาบนัสัญลกัษณ์รหสัแท่งไทย หรือเป็นหมายเลขของ
หนงัสือท่ีรู้จกักนัในนามของ ISBN 

2.2.2 ตวัเลข 4 ตวัถดัมา จะเป็นเลขรหสัประจาํขององคก์รท่ีสมคัรกบั
สถาบนัสัญลกัษณ์รหสัแท่งไทย โดยสถาบนัสัญลกัษณ์รหสัแท่งไทยเป็นผูก้าํหนดเพื่อป้องกนัรหสั
สมาชิกซํ้ ากนั 

2.2.3 ตวัเลข 5 ตวัหลงัถดัจากตรงเส้นคัน่กลาง คือ หมายเลขประจาํตวั
สินคา้ท่ีตั้งข้ึนเอง 

2.2.4 ตวัเลขตวัสุดทา้ย เป็นตวัตรวจสอบของคอมพิวเตอร์เพื่อพิสูจน์วา่
ตวัเลขท่ีอยูข่า้งหนา้นั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
 3. ขอ้ควรปฏิบติัในการออกแบบบรรจุภณัฑพ์ร้อมรหสัแท่ง 
  3.1 ขนาดของรหสัแท่ง ความกวา้งควรจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด การขยาย
หรือยอ่ส่วน ควรปรึกษาท่ีสถาบนัสัญลกัษณ์รหสัแท่งไทยก่อนจะยอ่ อยา่งไรก็ตามความสูงของเส้น
บาร์ไม่ควรนอ้ยกวา่ 15 มิลลิเมตร  
  3.2 พื้นท่ีวา่งและหลงัของตวัสัญลกัษณ์ รหสัแท่งควรจะมากกวา่ 3.6 มิลลิเมตร ทั้ง 
2 ขา้ง 
  3.3 ผวิวสัดุท่ีโปร่งใสไม่เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นสีพื้นดา้นหลงัของรหสัแท่ง เช่น 
พิมพเ์ฉพาะสีดาํบนถุงพลาสติกใสโดยไม่มีการพิมพสี์พื้นเป็นฉากหลงั สีพื้นควรเป็นขาว แดง ส้ม 
และเหลือง (แสงท่ียงิออกมาจะเป็นแสงสีแดง ดงันั้น สีใกลเ้คียงกบัสีแดง เช่น สีส้มและเหลืองจะ
ถูกอ่านเป็นสีขาวหมด) 
  3.4 สีนํ้าตาลเขม้ถือวา่เป็นสีมืด แต่ถา้มีสีผสมสีแดงมากเกินไปเคร่ืองสแกนเนอร์
อาจประสบปัญหาการอ่านสีแท่งบาร์โคด้ 
  3.5 ความหนาของสีท่ีพิมพมี์ความแตกต่างกนั แมว้า่จะเป็นสีเดียวกนัก็ตาม 
  3.6 หลีกเล่ียงการใชสี้สะทอ้นแสง เพระทาํให้การอ่านความเขม้ของแสงผดิไป 
  3.7 ผลิตภณัฑท่ี์มีหีบห่อเป็นผา้หรือบรรจุรูปร่างไม่อยูต่วั จะไม่สามารถพิมพร์หสั
แท่งได ้อีกทั้งเส้นใยจะเป็นปัญหากบัเคร่ืองสแกนเนอร์ วธีิท่ีดีท่ีสุด คือ การพิมพร์หสัแท่งบนแผน่
ป้ายสินคา้ท่ีหอ้ยติดกบัตวัสินคา้นั้น 
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 4. สีท่ีควรใชก้บัรหสัแท่ง 
  4.1 สีท่ีควรเลือกใชเ้ป็นสีสวา่งหลงัแท่งบาร์ (Background) ไดแ้ก่ ขาว, แดง, ส้ม
และเหลือง 
  4.2 สีท่ีควรเลือกใชเ้ป็นสีมือสาํหรับแท่งบาร์ ไดแ้ก่ ดาํ, นํ้ าเงิน, ม่วง, เขียว 
  4.3 คู่สีท่ีใชก้บับาร์โคด้ไม่ได ้ไดแ้ก่ สีเหลืองบนสีขาว, สีส้มบนสีขาว, สีแดงบนสี
ขาว, สีนํ้าตาลอ่อนบนสีขาว, สีเหลืองบนสีขาว, สีทองบนสีขาว, สีแดงบนสีเขียว, สีนํ้าเงินบนสี
เขียว, สีดาํบนสีเขียว, สีแดงบนสีนํ้าเงิน, สีแดงบนสีนํ้าตาลอ่อน, สีดาํบนสีนํ้าเงิน, สีดาํบนสีนํ้าตาล
เขม้, สีดาํบนสีทอง, สีส้มและสีแดงบนสีทอง 
 5. การออกแบบตาํแหน่งท่ีติดรหสัแท่งบนบรรจุภณัฑ ์หลกัโดยทัว่ไปตาํแหน่งท่ีจะติดรหสั
แท่งจะอยูบ่ริเวณส่วนกน้หรือฐานของบรรจุภณัฑ ์โดยพิจารณาถึงความสะดวกเม่ือรูดผา่น
สแกนเนอร์ 
 

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศทีม่ีศักยภาพจ าแนกตามผลติภัณฑ์ของไทย 
 ตลาดบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 
 จากการท่ีไทยยงัมีการนาํเขา้กล่องกระดาษดว้ยมูลค่าท่ีมากกวา่การส่งออก ดงันั้น การ
ส่งออกของไทยมีแนวโนม้ท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ตลาดประเทศเพื่อนบา้นของไทย คือ ลาว 
กมัพชูา จีน เวยีดนาม และพม่า มีแนวโนม้การนาํเขา้กล่องกระดาษจากไทยเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น จึงนบัไดว้า่เป็นตลาดท่ีน่าสนใจโดยท่ีไทยสามารถส่ง
กล่องกระดาษไปยงัประเทศเหล่าน้ีดว้ยราคาค่าขนส่งท่ีถูกกวา่ประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ ลกัษณะการ
จาํหน่ายกล่องกระดาษสาํหรับตลาดต่างประเทศ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 
 1. การจัดจ าหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) การติดต่อจะเป็นลกัษณะผูผ้ลิตติดต่อผูซ้ื้อ
เองหรือโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่าง ๆ ในต่างประเทศเป็นผูม้าติดต่อผูผ้ลิตในไทยใหผ้ลิตสินคา้ตาม
ตอ้งการ 
 2. การจัดจ าหน่ายผ่านบริษัทการค้า (Trading Firm) ไปยงัผูซ้ื้อในต่างประเทศซ่ึงอาจเป็น
การจาํหน่ายผา่นบริษทัการคา้ในต่างประเทศแลว้จึงจาํหน่ายต่อไปยงัโรงงานผูผ้ลิตอีกทอดหน่ึง 
หรือเป็นการจาํหน่ายจากบริษทัการคา้ในประเทศไปสู่โรงงานผูผ้ลิตในต่างประเทศ จากการ
สอบถามผูป้ระกอบการ พบวา่ ช่องทางการจาํหน่ายแบบขายตรงเป็นช่องทางท่ีผูป้ระกอบการนิยม
ใชก้นัมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 2.9 ลกัษณะการจาํหน่ายกล่องกระดาษสาํหรับผา่นบริษทัการคา้ (Trading Firm) 
 
 ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 การผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกสามารถทาํไดห้ลายวธีิ เช่น ถุงพลาสติก ใชว้ธีิการเป่ารีดฟิลม์
หรือ Blown Film Extrusion ถาด ใชว้ธีิการฉีด (Injection) ขวดใชว้ธีิการเป่า (Blow Molding 
Injection) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยกีารผลิตท่ีไม่ซบัซอ้นและไม่ตอ้งใชแ้รงงานมาก 
 เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่นาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น เยอรมณี ญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนั
ไทยสามารถผลิตเคร่ืองจกัรสําหรับใชใ้นการผลิตไดเ้องในราคาท่ีไม่แพง ถึงแมจ้ะมีคุณภาพท่ีไม่ดี
นกัแต่ก็ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมน้ีมีผูป้ระกอบการรายยอ่ยเกิดข้ึนมากมายเพราะไม่มีความยุง่ยากใน
การผลิตและตน้ทุนตํ่า สาํหรับผูผ้ลิตท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการ
ลดหยอ่นภาษีนาํเขา้เคร่ืองจกัรเหลือร้อยละ 0.5 
 ระบบการพิมพท่ี์นิยมใชก้บัถุงพลาสติกเป็นระบบการพิมพก์ราววัร์ เน่ืองจากพิมพไ์ดเ้ร็ว
และใหคุ้ณภาพงานพิมพดี์ท่ีสุด แต่ในปัจจุบนัการพิมพเ์ฟล็กโซกราฟีเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน โดยใช้
พิมพถุ์งท่ีมีลวดลายเรียบง่าย หรือไม่ตอ้งการพิมพส์อดสี การพิมพท์ั้งสองแบบน้ีจะเป็นการพิมพบ์น
มว้นฟิลม์พลาสติกท่ียงัไม่ผา่นการแปรรูปเป็นถุงพลาสติก 
 ระบบการพิมพท่ี์นิยมใชก้บับรรจุภณัฑพ์ลาสติกอ่ืน ๆ เช่น ขวด หลอด กล่อง ถาด หรือถว้ย
พลาสติก มีทั้งการพิมพโ์ดยตรงบนบรรจุภณัฑซ่ึ์งเป็นการพิมพอ์อฟเซตแหง้ มีขอ้ดีคือ สามารถ
พิมพบ์นวสัดุผวิหยาบได ้การพิมพฉ์ลุลายผา้สามารถใชพ้ิมพบ์นรูปทรงต่างๆ ไดดี้และมีตน้ทุนใน
การผลิตตํ่า และการพิมพเ์ฟล็กโซกราฟีซ่ึงนิยมใชใ้นต่างประเทศแต่ยงัไม่แพร่หลายในประเทศไทย 
อีกวธีิหน่ึงเป็นการพิมพบ์นฉลากสินคา้แลว้นาํมาห่อหุม้หรือยดึติดกบับรรจุภณัฑอี์กทีหน่ึง 

ผูผ้ลิต 

Trading Firm
ในประเทศ 

Trading Firm
ต่างประเทศ 
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 บรรจุภณัฑพ์ลาสติกมีมูลค่าการส่งออกสูงท่ีสุดในกลุ่มบรรจุภณัฑท์ั้งหมด และมีมูลค่าการ
ส่งออกเพิ่มข้ึนมาโดยตลอด ตลาดส่งออกหลกัของไทย คือ ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีมูลค่าการส่งออกไป
ยงัญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนทุกปี สินคา้ท่ีส่งออกไปยงัญ่ีปุ่นมีทั้งตลาดบนและตลาดระดบัล่าง สาํหรับตลาดล่าง
มีการแข่งขนัในดา้นราคาเป็นอยา่งมากจากคู่แข่งขนั คือ จีน ส่วนตลาดบนผูป้ระกอบการของไทย
ยงัคงแข่งขนัได ้สาํหรับตลาดท่ีมีศกัยภาพของไทย ไดแ้ก่ ฮ่องกง เป็นตน้ 
 จากการสอบถามผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการจาํหน่ายตรงสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมในต่างประเทศ รองลงมาเป็นการจาํหน่ายโดยผา่น Trading Firm ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ Trading Firm ในประเทศไทยอาจจาํหน่ายต่อไปยงั Trading Firm ในต่างประเทศ
อีกทอดหน่ึง หรือจาํหน่ายไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ส่วน Trading Firm ในต่างประเทศจะ
ส่งออกต่อไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมและผูค้า้ส่ง 
 แนวโนม้ตลาดส่งออกบรรจุภณัฑพ์ลาสติกในตลาดล่าง หากไทยมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงทั้ง
ในดา้นของราคาวตัถุดิบและค่าจา้งแรงงานแลว้ จะทาํใหไ้ทยสูญเสียความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
เพราะประเทศคู่แข่งรายใหม่ เช่น จีน มีราคาวตัถุดิบและค่าจา้งแรงงานท่ีถูกกวา่มาก แต่สาํหรับ
ตลาดคุณภาพแลว้ไทยยงัคงไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 ปัจจุบนัมีการหนัมานิยมใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกมากข้ึน และแนวโนม้การขยายตวัของ
อุตสาหกรรมอ่ืนท่ีตอ้งใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกเพื่อการห่อหุม้สินคา้มีมากข้ึน ทาํใหอุ้ตสาหกรรม
บรรจุภณัฑพ์ลาสติกมีการขยายตวัตามไปดว้ย ในอนาคตจะมีการหนัมาใชบ้รรจุภณัฑ์อ่อนตวั 
(Flexible Packaging) มากข้ึน เช่น ฟิลม์หด (Shrinked Film) และฟิลม์ห่อหุม้ (Wrapped Film) 
 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 
 บรรจุภณัฑ ์คือ วสัดุห่อหุม้ ปกป้อง คุม้ครองสินคา้ใหมี้คุณลกัษณะและคุณสมบติั
เหมือนเดิมมากท่ีสุดตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผูใ้ช ้ยงัทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มูลสินคา้และนาํเสนอสินคา้ให้
สวยงามเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค บรรจุภณัฑจึ์งไดรั้บการขนานนามวา่เป็น เซลแมนเงียบ (Silent 
Salesman) ทาํหนา้ท่ีเหมือนบุคคลท่ีตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบัสินคา้ เปิดโอกาสใหเ้ห็นและสัมผสัสินคา้
ภายในกล่อง มีความสวยงามโดดเด่น และสะดวกในการจดัเรียงชั้นเพื่อเป็นการเช้ือเชิญผูบ้ริโภค 
การออกแบบบรรจุภณัฑจึ์งตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะโครงสร้างบรรจุภณัฑท่ี์แขง็แรง รูปทรงเหมาะสม 
มีความเป็นไปไดใ้นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงระบุขอ้มูลสินคา้และกราฟิกท่ีสวยงามบน
บรรจุภณัฑ ์เพื่อส่ือสารและสร้างภาพพจน์ให้แก่สินคา้และผูบ้ริโภค (ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์, 
2553; 31-33) การออกแบบบรรจุภณัฑค์วรคาํนึงถึงองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
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 1. โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ คือ รูปทรงกล่อง ส่ิงห่อหุม้ ส่ิงมดัร้อย และคุม้ครองผลิตภณัฑใ์ห้
ปลอดภยัไม่เสียหาย การออกแบบโครงสร้างควรคาํนึงถึงรูปทรงท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการใชง้าน 
การจดัวางเพื่อการขายปลีกและการเรียงซอ้นเพื่อการขนส่ง ความสวยงาม การใชว้สัดุท่ีประหยดัแต่
ไดป้ระโยชน์สูงสุด ความเป็นไปไดใ้นการผลิต ความปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 2. กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ คือ ภาพ ลวดลาย ตวัอกัษรและขอ้มูลประกอบสินคา้ท่ีอยู่
ภายนอกบรรจุภณัฑ ์การออกแบบกราฟิกและตวัอกัษรบนบรรจุภณัฑค์วรบ่งช้ีและใหข้อ้มูล
ผลิตภณัฑภ์ายในและสร้างความสวยงาม เพิ่มมูลค่าสินคา้และดึงดูดใจผูบ้ริโภค 
 บรรจุภณัฑจ์าํแนกตามลกัษณะการใชง้านเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. บรรจุภณัฑป์ฐมภูมิ (Primary or Individual Packaging) คือ บรรจุภณัฑช้ิ์นในสุดท่ีสัมผสั
สินคา้โดยตรง มีคุณสมบติัถนอมและรักษาผลิตภณัฑใ์ห้คงคุณภาพเดิมจากแหล่งผลิตใหไ้ดม้าก
ท่ีสุดจนถึงผูใ้ช ้วสัดุท่ีใชจึ้งทนความร้อน ทนไขมนั ไม่ทาํปฏิกิริยากบัสินคา้ เช่น ซองขนม ซอง
นํ้าตาล ขวดนํ้ามนัพืช ขวดแชมพ ูกระปุกครีมถนอมผวิ กระป๋องนมขน้ เป็นตน้ 
 2. บรรจุภณัฑทุ์ติยภูมิ (Secondary or Inner Packaging) คือ บรรจุภณัฑช์ั้นท่ีสองท่ีห่อหุ้ม
บรรจุภณัฑช์ั้นแรก ไม่สัมผสักบัสินคา้โดยตรง มีคุณสมบติัป้องกนัสินคา้ให้ดูแขง็แรงยิ่งข้ึน รวมถึง
เพื่อการจาํหน่าย การจดัวางเรียงบนชั้นสินคา้ การใหข้อ้มูลสินคา้และการใชง้านบนบรรจุภณัฑ ์
บรรจุภณัฑช์ั้นน้ีจึงถูกออกแบบใหมี้ความสวยงามเพื่อให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ เช่น กล่องใส่สบู่ กล่อง
ใส่ผลิตภณัฑส์ปา กล่องใส่ผลิตภณัฑอ์าหารและยา เป็นตน้ 
 3. บรรจุภณัฑต์ติยภูมิ (Tertiary or Outer Packaging) คือ บรรจุภณัฑท่ี์อยูภ่ายนอกสุดของ
สินคา้ ทาํหนา้ท่ีห่อหุม้บรรจุภณัฑช์ั้นในทั้งหมดเพื่อการขนส่งสินคา้ บรรจุภณัฑช์ั้นน้ีจึงไดรั้บการ
ออกแบบใหมี้ความแขง็แรงและประหยดัเน้ือท่ีในการขนส่ง สามารถจาํแนกลกัษณะบรรจุภณัฑ์
ตติยภูมิได ้3 ลกัษณะ คือ 
  3.1 บรรจุภณัฑจ์ากโรงงานถึงโรงงาน เป็นบรรจุภณัฑใ์ชข้นส่งสินคา้ระหวา่ง
โรงงานผลิตดว้ยกนัเอง เช่น ลงับรรจุปลาหรือพริกท่ีเป็นวตัถุดิบนาํส่งโรงงานผลิตปลากระป๋อง 
เป็นตน้ 
  3.2 บรรจุภณัฑจ์ากแหล่งผลิตถึงแหล่งขายปลีก เป็นบรรจุภณัฑข์นส่งสินคา้จาก
โรงงานผลิตสู่ร้านคา้ เนน้การป้องกนัสินคา้ไม่ให้เสียหาย จึงมกัทาํดว้ยกระดาษลูกฟูกท่ีแขง็แรง มี
ขนาดเหมาะสมต่อการจดัเรียงในตูข้นส่งสินคา้ (Container) 
  3.3 บรรจุภณัฑจ์ากแหล่งขายปลีกถึงผูบ้ริโภค เป็นบรรจุภณัฑท่ี์ขนส่งสินคา้ยอ่ย
จากร้านคา้สู่ผูซ้ื้อ เนน้ความสะดวกในการถือห้ิวสินคา้เป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็สามารถช่วย
ประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ การรณรงคท์างสังคมและส่ิงแวดลอ้มไปดว้ย 
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2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ของผู้บริโภค 
ความหมายของการรับรู้ 

 Randall (2000) อธิบายวา่ การรับรู้ (Perception) คือ การเลือกขอ้มูลข่าวสารของบุคคลจน
เกิดเป็นภาพรวมต่อตราสินคา้ ซ่ึงการเลือกรับรู้ของผูบ้ริโภคมีปัจจยัจากประสบการณ์ส่วนตวั ความ
เช่ือและทศันคติเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 Assael (1998) และ Hanna และ Wozniak (2001) กล่าววา่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการ
เลือก (Select) ประมวลผล (Organize) และตีความ (Interpret) ส่ิงเร้านั้นจนเกิดเป็นภาพรวมของส่ิง
นั้น 
 Hoyer และ Maclnnis (2001) ใหค้าํจาํกดัความ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีส่ิงเร้า
ภายนอกกระตุน้ประสาทสัมผสัทั้งหา้ของมนุษย ์ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปาก และการสัมผสั 
 
 ดงันั้น การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
อีกทั้งการรับรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะเลือกรับรู้ ประมวล และ
ตีความส่ิงเร้าบนพื้นฐานของความคิด ความเช่ือ และประสบการณ์ส่วนบุคคล ยิง่มีประสบการณ์
มากเพียงใด การตีความก็จะซบัซอ้นและหลากหลายมากข้ึน 

 
กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 
Hanna และ Wozniak (2001) อธิบายวา่ กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภคเร่ิมตน้จากการ

เปิดรับส่ิงเร้า (Exposure) ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดส้ัมผสักบัส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้มไม่วา่โดยตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม โดยผูบ้ริโภคจะแสดงความสนใจ (Attention) ต่อส่ิงเร้าและเกิดการรับรู้ผา่นทาง
ประสาทสัมผสัทั้งหา้ อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปาก และการสัมผสั และส่งผา่นขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้ (Input) 
ไปยงัสมองเพื่อประมวลผลและตีความหมาย ดงัแสดงในภาพท่ี 2.10 
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ภาพท่ี 2.10 แสดงขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ (An overview of the perceptual precess) 
ท่ีมา : Hanna, N., & Wozniak, R. (2001).Consumer behavior: An applied approach. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall, p. 105. 
  
 ทั้งน้ี ประสาทสัมผสัทั้งหา้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคเพราะเป็นช่องทาง
ท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถรับรู้ส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั โดยผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้ผา่นทางการมองเห็น 
(Vision) การดมกล่ิน (Smell) การรับรส (Taste) การไดย้นิเสียง (Sound) และการสัมผสั (Touch) 
โดยกวา่ร้อยละ 80 ของการรับรู้ของบุคคลเกิดจากการมองเห็น และเม่ือสูญเสียการมองเห็น เช่น อยู่
ในท่ีมืดบุคคลจึงจะหนัไปพึ่งพาประสาทสัมผสัดา้นอ่ืน ๆ มากข้ึน (Hanna & Wozniak, 2001) ใน
ชีวติประจาํวนัผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ผา่นทางประสาทสัมผสัทั้งหา้ร่วมกนั 
 อยา่งไรก็ดีในความเป็นจริงผูบ้ริโภคจะถูกรายลอ้มดว้ยส่ิงเร้าจาํนวนมหาศาลในแต่ละวนั
ไม่วา่จะเป็นโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ สินคา้ท่ีตั้งเรียงรายในร้านคา้ ผูค้น ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการคดัเลือกหรือกลัน่กรองส่ิงเร้าท่ีไม่จาํเป็นออกไป และเลือกรับรู้แต่ส่ิงเร้า
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเท่านั้น การเลือกรับรู้ (Perceptual Selectivity) สามารถเกิดข้ึนไดใ้น
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ทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ เช่น การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) ซ่ึงหมายถึง การ
เลือกเปิดรับแต่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความสาํคญัและตรงกบัความสนใจของผูบ้ริโภคเท่านั้น และการ
เลือกสนใจ (Selective Attention) ซ่ึงหมายถึงการเลือกเอาใจใส่เฉพาะขอ้มูลท่ีสนใจและหลีกเล่ียง
ขอ้มูลไม่สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัระบบความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีอยู ่ดงัแสดงในภาพท่ี 2.11 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11 แสดงขั้นตอนของการเลือกรับรู้ขอ้มูล (Perceptual Selectivity) 
ท่ีมา : Hanna, N., & Wozniak, R. (2001).Consumer behavior: An applied approach. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall, p. 110. 
 
 McDaniel และ Baker (1997) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัคุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived 
Quality) ผา่นทางบรรจุภณัฑ์ โดยไดท้าํการทดลองใหผู้บ้ริโภคชิมรสและประเมินคุณภาพของมนั
ฝร่ังทอดท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑ ์2 ชนิด คือ ถุงกระดาษเคลือบมนั (Wax-Coated Paper Bags) ซ่ึง
สามารถฉีกเปิดไดง่้าย และถุงโพลีไวนิล (Polyvinyl Bags) ซ่ึงฉีกเปิดไดย้าก ผลการทดลอง พบวา่ 
ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกวา่มนัฝร่ังท่ีบรรจุในถุงโพลิไวนิลมีความกรอบและรสชาติดีกวา่มนัฝร่ังท่ีบรรจุ
ในถุงกระดาษเคลือบมนั โดยผูเ้ขา้ร่วมทดลองกวา่ร้อยละ 93 มีความพึงพอใจในถุงท่ีเปิดไดย้าก
มากกวา่ถุงท่ีเปิดไดง่้าย แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณภาพของสินคา้ผา่นทางบรรจุภณัฑ ์
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้วา่ ถุงโพลีไวนิลซ่ึงเปิดยากสามารถรักษาคุณภาพของมนัฝร่ังไดดี้กวา่ถุงกระดาษ
เคลือบมนัซ่ึงเปิดไดง่้ายกวา่ 
 ในการทาํความเขา้ใจเร่ืองคุณภาพท่ีถูกรับรู้จาํเป็นตอ้งศึกษาเร่ือง เคร่ืองบ่งช้ีท่ีผูบ้ริโภคใช้
ในการประเมินคุณภาพของสินคา้โดยละเอียด ซ่ึงทฤษฎีท่ีอธิบายเร่ืองเคร่ืองบ่งช้ี คือ ทฤษฎีการใช้
เคร่ืองบ่งช้ี (Cue Utilization Theory) 
 

ทฤษฎกีารใช้เคร่ืองบ่งช้ี (Cue Utilization Theory) 
 Cox (1967, cited in Richardson & Dick, 1994) และ Olson (1972, cited in Richardson & 
Dick, 1994) กล่าววา่ สินคา้ประกอบไปดว้ยเคร่ืองบ่งช้ี (Cue) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีทดแทน 
(Surrogate Indicators) ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการพิจารณาคุณภาพของสินคา้ แนวคิดน้ีเป็นท่ีมาของ
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ทฤษฎีการใชเ้คร่ืองบ่งช้ีในการรับรู้คุณภาพ (Cue utilization Theory) โดยเคร่ืองบ่งช้ี (Cue) จะมี
คุณลกัษณะท่ีสาํคญัอยู ่2 มิติ ไดแ้ก่ Predictive Value (PV) หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริโภควา่
คุณสมบติัอยา่งหน่ึงของสินคา้สามารถเช่ือมโยงไปถึงคุณสมบติัอ่ืน กล่าวคือ ค่า PV แสดงถึงวา่ 
ผูบ้ริโภคมีการเช่ือมโยงเคร่ืองบ่งช้ีนั้น ๆ กบัคุณภาพของสินคา้มากนอ้ยเพียงใด และ Confidence 
Value (CV) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของผูบ้ริโภคในการใชเ้คร่ืองบ่งช้ีในการแยกแยะความ
แตกต่างระหวา่งตราสินคา้ โดยค่า CV จะแสดงถึงวา่ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในการใชเ้คร่ืองบ่งช้ีใน
การตดัสินคุณภาพของสินคา้มากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น เคร่ืองบ่งช้ีท่ีมีค่า PV และ CV สูงจึงจดัวา่เป็น
เคร่ืองบ่งช้ีท่ีมีประสิทธิภาพในการใชต้ดัสินคุณภาพของสินคา้ (Hawkins dt al., 1998) 
 เคร่ืองบ่งช้ี (Cue) ยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองบ่งช้ีภายใน และ
เคร่ืองบ่งช้ีภายนอก (Richardson & Dick, 1994; Schiffman & Kanuk, 2000) เคร่ืองบ่งช้ีภายใน 
(Intrinsic Cue) หมายถึง คุณสมบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัสินคา้ ไดแ้ก่ ส่วนผสม ขนาด รูปร่าง รูปทรง สี 
กล่ิน และรสชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถแยกออกจากตวัสินคา้ได ้ในทางกลบักนัเคร่ืองบ่งช้ี
ภายนอก (Extrinsic Cue) หมายถึง คุณสมบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัสินคา้แต่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงส่วนใด
ของตวัสินคา้ในทางกายภาพ ตวัอยา่งเช่น ราคา ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และโฆษณา เป็นตน้ โดย 
Schiffman และ Kanuk (2000) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคเช่ือวา่การตดัสินคุณภาพของสินคา้ท่ีถูกตอ้งและมี
เหตุผลท่ีสุดก็คือ การตดัสินโดยอาศยัเคร่ืองบ่งช้ีภายใน (Intrinsic Cue) เช่น ตดัสินอาหารดว้ย
รสชาติ หรือตดัสินคุณภาพของสินคา้ดว้ยประสิทธิภาพการใชง้าน เป็นตน้ แต่บ่อยคร้ังท่ีการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองบ่งช้ีภายใน ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคขาดประสบการณ์ตรง
จากการใชสิ้นคา้แลว้ ผูบ้ริโภคมกัจะประเมินคุณภาพของสินคา้โดยอาศยัเคร่ืองบ่งช้ีภายนอก 
(Extrinsic Cue) ของสินคา้ เช่น ราคา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิต ภาพลกัษณ์ของ
ร้านคา้ หรือประเทศตน้กาํหนดสินคา้ เช่น รถยนตข์องเยอรมนั และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของญ่ีปุ่นจะมี
คุณภาพดี หรือสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมาย Made in USA เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เป็นตน้ 
 D. Aaker (1996) ไดจ้ดัใหคุ้ณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบ
ของคุณค่าตราสินคา้ นอกเหนือจากความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) การรู้จกัตราสินคา้ 
(Brand Awareness) และการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) โดยใหเ้หตุผลไว ้3 ประการ 
ดงัน้ี ประการแรก ในจาํนวนการเช่ือมโยงตราสินคา้ทั้งหมดนั้น คุณภาพท่ีถูกรับรู้เป็นปัจจยัประการ
สาํคญัท่ีมีส่วนในการสร้างผลตอบแทนเงินลงทุน (Return On Investment-ROI) โดยมีอิทธิพล
มากกวา่ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) การวจิยัและการพฒันาสินคา้ (R&D) และค่าใชจ่้าย
ทางการตลาด (Marketing Expenditures) โดยเม่ือตราสินคา้มีการพฒันาคุณภาพมากข้ึนก็จะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในตราสินคา้มากข้ึน ส่งผลใหมี้ผลตอบแทนเงินลงทุน (ROI) เพิ่มมากข้ึน
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ไปดว้ย ประการท่ีสอง การรับรู้คุณภาพมกัจะเป็นกลยทุธ์ทีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ เห็นไดจ้าก
การท่ีองคก์รชั้นนาํหลายแห่งมกัรวมเอาคุณภาพไวใ้นภารกิจขององคก์ร (Mission Statement) อีกทั้ง
คุณภาพยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการวางตาํแหน่งตราสินคา้ เช่น ตราสินคา้ Toyota และ Ford มีการ
วางตาํแหน่งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เป็นตน้ นอกจากน้ีคุณภาพยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในการสร้าง
ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ได ้เช่น ตราสินคา้ท่ีทาํหนา้ท่ี
แข่งขนัทางดา้นราคากบัตราสินคา้อ่ืน (Price Brand) และตราสินคา้ท่ีไม่แข่งขนัดา้นราคาแต่เนน้
ภาพลกัษณ์และคุณภาพสูง (Prestige หรือ Premium Brand) เป็นตน้ และประการสุดทา้ย คุณภาพ
เป็นมาตรวดั “คุณความดี” ของตราสินคา้ (Brand Goodness) ทั้งน้ีเพราะ คุณภาพเป็นหวัใจสาํคญั
ของสินคา้ โดยตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ในทางบวกต่อตราสินคา้ใน
ภาพรวมวา่เป็นตราสินคา้ท่ีดี 
 กล่าวโดยสรุป การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัซ่ึงมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค โดยในแต่ละวนัผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้ส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั บรรจุภณัฑก์็
เป็นส่ิงเร้าทางการตลาดอยา่งหน่ึงท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค โดยบรรจุภณัฑท่ี์มีรูปทรงแปลก 
ๆ หรือมีสีสันหรือภาพประกอบท่ีสวยงามสะดุดตาจะเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัสินคา้ ทาํใหผู้บ้ริโภค
มีความสนใจในสินคา้ซ่ึงอาจพฒันาไปสู่การสร้างทศันคติต่อสินคา้และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน
ท่ีสุด 

 
2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 แนวคิดเร่ืองทัศนคติ 
 นกัการตลาดไดใ้หค้วามสาํคญักบัทศันคติต่อตราสินคา้ (Brand Attitude) ซ่ึงประกอบดว้ย
ความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีเก่ียวกบัตราสินคา้ ความรู้สึกตอบสนองท่ีเป็นผลจากการประเมินตราสินคา้
และแนวโนม้พฤติกรรมตอบสนองท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพราะทศันคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เพราะทศันคติมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้ ทั้งน้ีเม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติ
ในทางบวกต่อตราสินคา้ก็มกัจะมีโอกาสท่ีจะพฒันาไปสู่ความช่ืนชอบตราสินคา้ (Brand 
Preference) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ไดใ้นท่ีสุด (Wells et all., 2000) 
 Allport (1935, cited in Assael, 1998) ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ ทศันคติ (Attitude) คือ ความโนม้
เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง โดย Hanna และ Wozniak (2001) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ทศันคติคือ สภาวะทางจิตใจท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางดา้นความคิดทางบุคคล ในขณะท่ี Solomon (1999) กล่าวถึง
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ทศันคติวา่เป็นการประเมิน (Evaluation) ท่ีบุคคลมีต่อตนเอง, ต่อบุคคลอ่ืน, ต่อวตัถุส่ิงของ,โฆษณา, 
หรือประเด็นความคิดต่าง ๆ 
 ทศันคติในความเห็นของ Kotler (2003) หมายถึง การประเมินผลในรูปแบบของความชอบ
หรือไม่ชอบ ความรู้สึกดา้นอารมณ์ และแนวโนม้พฤติกรรมท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ หรือความคิดเห็น
บางอยา่ง โดยทศันคติจะมีลกัษณะยัง่ยนืไม่เปล่ียนแปลงไดโ้ดยง่าย โดย Kotler อธิบายวา่ ทศันคติ
ทาํใหบุ้คคลเกิดความชอบหรือไม่ชอบ ทาํใหบุ้คคลเขา้ใกลห้รือถอยออกห่างจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
นอกจากน้ีแลว้ Well และคณะ (2000) ยงัไดอ้ธิบายวา่ ทศันคติก็คือ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อวตัถุ
ส่ิงของ บุคคลอ่ืน หรือความคิดเห็นใด ๆ ซ่ึงจะสามารถนาํไปสู่การเกิดพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัทศันคติท่ีบุคคลมี 
 
 หน้าที่ของทศันคติ 
 แนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีของทศันคติมีท่ีมาจากทฤษฎีประโยชน์ใชส้อยของทศันคติ (Functional 
Theory) (Katz, 1960, cited in Lutz, 1991; Smith, Bruner, & White, 1956, cited in Lutz, 1991) ซ่ึง
กล่าววา่ บุคคลจะสร้างและยดึถือทศันคติท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ทั้งน้ีเพราะทศันคติสามารถช่วย
ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค โดย Solomon (1999) ไดอ้ธิบายเสริมวา่ 
แนวคิดน้ีเช่ือวา่ทศันคติเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 Katz (1960, cited in Assael, 1998; Lutz, 1991) ไดแ้บ่งหนา้ท่ีของทศันคติออกเป็น 4 
ประการดงัต่อไปน้ี 
 1. หนา้ท่ีในดา้นคุณประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian Function) เกิดจากธรรมชาติของ
ผูบ้ริโภคในการแสวงหาแต่ส่ิงท่ีเป็นคุณและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นโทษ โดยทางการตลาดทศันคติจะทาํ
หนา้ท่ีช้ีนาํใหผู้บ้ริโภคเลือกสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นคุณประโยชน์ใชส้อย
ไดม้ากท่ีสุด เช่น ผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงวา่ความปลอดภยัและออกฤทธ์ิเร็วเป็นคุณสมบติัท่ีสําคญัในการ
เลือกซ้ือยาแกป้วด ก็จะตอ้งการยาแกป้วดท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว ในทางกลบักนัทศันคติจะทาํให้
ผูบ้ริโภคหลีกเล่ียงสินคา้ท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวดว้ย 
 2. หนา้ท่ีในการส่ือถึงคุณค่า (Value-Expressive Function) ทศันคติสามารถแสดงถึง
ภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self-Image) และระบบการใหคุ้ณค่าของผูบ้ริโภคได ้ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภค
มกัจะส่ือสารภาพลกัษณ์ของตนเองและค่านิยมท่ีตนยดึถือผา่นทางการใชสิ้นคา้โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมี
ระดบัความเก่ียวพนัสูง เช่น การเลือกซ้ือรถยนตแ์ต่ละประเภทก็เป็นการแสดงถึงภาพลกัษณ์และ
ค่านิยมของผูซ้ื้อได ้โฆษณาของสินคา้ประเภทน้ีจึงมกัใชจุ้ดดึงดูดความสนใจในเร่ืองการส่ือถึงการ
ประสบความสาํเร็จและรสนิยมของตนเองผา่นทางการใชต้ราสินคา้นั้นๆ 
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 3. หนา้ท่ีในการปกป้องอตัตา (Ego-Defensive Function) เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคมกัจะ
ปกป้องอตัตาและปกปิดขอ้ดอ้ยของตนเองเสมอ เม่ือส่ิงแวดลอ้มภายนอกมีท่าทีคุกคามต่าง ๆ เห็น
ไดจ้ากผลิตภณัฑม์ากมายท่ีผูบ้ริโภคใชเ้พื่อหลีกเล่ียงความกงัวลหรือเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจ เช่น 
นํ้ายาบว้นปาก แชมพขูจดัรังแค และผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกาย เป็นตน้ โดยโฆษณาจะเป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างภาพการยอมรับของสังคมผา่นทางการใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าว ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติ
ท่ีดีต่อตราสินคา้ท่ีมีการเช่ือมโยงกบัยอมรับนบัถือของสังคม การสร้างความมัน่ใจและสร้างความ
ดึงดูดใจทางเพศ 
 4. หนา้ท่ีในการใหค้วามรู้ (Knowledge Function) เกิดจากการท่ีมนุษยต์อ้งการทาํความ
เขา้ใจและควบคุมส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่ายรอบตวัให้เป็นระเบียบ ทั้งน้ีเพื่อลดความสับสนและความไม่
แน่ใจ โดย Assael (1998) กล่าววา่ ทศันคติจะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถจดัระเบียบขอ้มูลจาํนวนมาก
ท่ีไดรั้บในแต่ละวนัดว้ยการเลือกเปิดรับเฉพาะขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัและสอดคลอ้งกบัระบบความ
เช่ือของตนเอง ในทางโฆษณาหนา้ท่ีในการใหค้วามรู้น้ีจะเห็นไดจ้ากโฆษณาท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกนั
สินคา้ตวัใหม่หรือคุณสมบติัใหม่ของสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม ทาํใหผู้บ้ริโภคไดป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ี
นาํเสนอในโฆษณา 
 โดยสรุป หนา้ท่ีของทศันคติมีหลายประการ ซ่ึงแต่ละหนา้ท่ีจะมีบทบาทในการประเมินผล
ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยแมว้า่บุคคล 2 คนจะมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้เดียวกนัในระดบัท่ี
เท่ากนั แต่การตดัสินใจซ้ือของแต่ละคนอาจเกิดจากหนา้ท่ีของทศันคติท่ีแตกต่างกนั โดยคนหน่ึง
อาจซ้ือเพราะคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ในขณะท่ีอีกคนหน่ึงอาจซ้ือเพราะตอ้งการแสดงถึง
คุณค่า นอกจากน้ีทศันคติยงัสามารถทาํหนา้ท่ีไดม้ากกวา่ 1 อยา่งในเวลาเดียวกนัได ้เช่น ในการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตร์าคาแพงซ่ึงนอกจากจะคาํนึงถึงคุณประโยชน์ท่ีจะไดรั้บคือใชใ้นการเดินทาง
แลว้ ยงัคาํนึงถึงการแสดงคุณค่าซ่ึงสะทอ้นรสนิยมของผูซ้ื้อไดอี้กดว้ย (Assael, 1998) 
  
 แนวคิดเร่ืองกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Consumer Decision Making) เป็นส่วนหน่ึงของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการน้ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เร่ิม
ตั้งแต่ช่วงก่อนการตดัสินใจซ้ือไปจนถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการตดัสินใจนั้น Hanna และ Wozniak 
(2001) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็นรูปแบบหน่ึงของการแกปั้ญหา ซ่ึงเกิดข้ึน
เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความขดัแยง้ระหวา่งสภาวการณ์ในความเป็นจริง (Reality) กบัสภาวการณ์ในความ
ตอ้งการ (Ideal) ผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและจะเร่ิมเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหา โดย
กระบวนการน้ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ่ึงเป็นหนทางแกไ้ขปัญหาและนาํมาซ่ึงความพึงพอใจ 
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สอดคลอ้งกบั Peter และ Olson (1996) ซ่ึงใหค้วามเห็นไวว้า่ ผูบ้ริโภคใชก้ระบวนการตดัสินใจใน
การแกไ้ขปัญหา ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคมีเป้าหมายท่ีตอ้งการจะทาํใหส้าํเร็จ และผูบ้ริโภคจะรับรู้วา่มี
ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือเป้าหมายยงัไม่บรรลุผลท่ีตอ้งการ ผูบ้ริโภคจึงมีการตดัสินใจเพื่อเลือกทาํ
พฤติกรรมอนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายและแกไ้ขปัญาท่ีเกิดข้ึน 
 Hanna และ Wozniak (2001) และ Solomon (1999) ไดแ้บ่งขั้นตอนของกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคสังเกตเห็นความแตกต่างระหวา่งสภาวะท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนักบัสภาวะท่ีตอ้งการจะเป็นในอุดมคติ ทาํให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความ
จาํเป็นในการแกปั้ญหา โดย Solomon (1999) อธิบายเพิ่มเติมวา่ ลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนมี 2 
ลกัษณะ คือ 1) ปัญหาท่ีเกิดจากสภาวะท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงทาํใหเ้กิดความตระหนกัถึงความ
ตอ้งการ และ 2) ปัญหาท่ีเกิดจากสภาวะท่ีตอ้งการจะเป็นในอุดมคติ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคไดพ้บ
เห็นสินคา้ท่ีแตกต่างจากของตนเองหรือสินคา้ท่ีดีกวา่เดิม ทาํใหเ้กิดการตระหนกัถึงโอกาส 
 2. การหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคตระหนึกถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็จะ
ตอ้งการขอ้มูลเพื่อแกไ้ขปัญหา การหาขอ้มูลจึงเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคสาํรวจส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
หาขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ีจะใชป้ระกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผล ในการหาขอ้มูลผูบ้ริโภคอาจใช้
ขอ้มูลภายใน หรือขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคเก็บสะสมจากประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ซ่ึงอยูใ่นรูปของ
ความทรงจาํ (Internal Search) หรืออาจหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลภายนอก เช่น สอบถามจาก
บุคคลอ่ืนและจากโฆษณา (External Search) ทั้งน้ีปกติแลว้ผูบ้ริโภคจะตอ้งการขอ้มูลมากข้ึนเม่ือ
การตดัสินใจซ้ือนั้นมีความสําคญั เม่ือตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ใหม้ากข้ึน และเม่ือขอ้มูลนั้น
สามารถหาไดโ้ดยง่าย (Solomon, 1999) กล่าวคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความเก่ียวกนักบัสินคา้สูงจะ
สนใจหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ซ่ึงมกัจะเป็นการหาขอ้มูลจากภายนอกมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
ความเก่ียวพนักบัสินคา้ตํ่า 
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ภาพท่ี 2.12 แสดงขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Stages of the Consumer Decision 
Process) 
ท่ีมา : Hanna, N., & Wozniak, R. (2001).Consumer behavior: An applied approach. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall, p. 294. 
 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
เพียงพอแลว้ก็ถึงขั้นตอนท่ีจะตอ้งประเมินตวัเลือกท่ีมีอยูเ่พื่อเลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมตรงกบัความ
ตอ้งการ Schiffman และ Kanuk (2000) สอดคลอ้งกบั Engel และคณะ (1995) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคอาจ
ประเมินทางเลือกจากรายช่ือตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้จกั (Evoked Set) ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
จาํนวนตราสินคา้ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด ทั้งน้ีเพื่อจาํกดัจาํนวนทางเลือกท่ีตอ้งพิจารณาหรืออาจ
ใชห้ลกัเกณฑใ์นการพิจารณา (Evaluative Criteria) ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
โดยผูบ้ริโภคจะใชคุ้ณสมบติัเหล่าน้ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการเปรียบเทียบคุณสมบติัแต่ละตราสินคา้ 
โดย Solomon (1999) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะการตดัสินใจแบบซบัซอ้น (Extended Problem 
Solving) จะพิจารณาตวัเลือกเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะการตดัสินใจแบบทาํ
เป็นนิสัย (Habitual Decision) อาจจะไม่พิจารณาตวัเลือกอ่ืนใดนอกเหนือจากตราสินคา้ท่ีใชอ้ยู่
ประจาํ 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase) หลกัจากประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
เลือกตวัเลือกท่ีผูบ้ริโภคชอบมากกวา่ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความตั้งใจซ้ือและการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด แต่
ทั้งน้ีในบางสถานการณ์ ความชอบในตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึง (Perference) ก็ไม่ไดน้าํไปสู่
พฤติกรรมการซ้ือเสมอไป นอกจากน้ี ปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ก็อาจทาํใหพ้ฤติกรรมการซ้ือไม่เกิดข้ึน 
Greenleaf และ Lehmann (1995, cited in Assael, 1998) ไดร้ะบุเหตุผลต่าง ๆ ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคชะลอ
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พฤติกรรมการซ้ือออกไป ไดแ้ก่ 1) ไม่มีเวลาตดัสินใจ 2) ไม่ชอบการซ้ือสินคา้นั้น 3) การซ้ือสินคา้
นั้นจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 4) การตดัสินใจซ้ือผดิพลาด หรือสินคา้ท่ีซ้ือมาจะใชง้าน
ไดไ้ม่ดีพอ และ 5) เช่ือวา่สินคา้จะมีราคาถูกลง หรืออาจจะมีสินคา้ท่ีดีกวา่เขา้สู่ทอ้งตลาดในอนาคต 
 5. การประเมินหลงัการตดัสินใจซ้ือ (Postpurchase Evaluation) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้ไปแลว้ก็จะประเมินประสิทธิภาพของสินคา้นั้นจากการใชสิ้นคา้เพื่อพิจารณาวา่สินคา้นั้น
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดต้ามท่ีคาดหลงัไวม้ากนอ้ยเพียงใด และผูบ้ริโภครู้สึกพึง
พอใจหรือไม่ภายหลงัจากการใชสิ้นคา้ ซ่ึงถา้ผูบ้ริโภคพึงพอใจก็มกัมีแนวโนม้วา่จะเกิดการซ้ือตรา
สินคา้นั้นซํ้ า ในขณะท่ีตราสินคา้ท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจจะทาํใหผู้บ้ริโภคไม่ซ้ือตราสินคา้นั้นอีก และยงั
บอกต่อขอ้เสียของตราสินคา้น้ีไปยงับุคคลอ่ืน (Negative Word-of-Mouth) ทาํใหย้อดขายสินคา้ตก
ตํ่าลงในท่ีสุด (Assael, 1998) 

 

2.6  ประวตัิชุมชนหมู่ที ่1 ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จังหวดัสระบุรี 
ชาวบา้นหนองแซง เดิมเช่ือวา่อพยพมาจาก นครเวยีงจนัทร์ ประเทศลาว แลว้มาตั้งถ่ินฐาน

ท่ีหนองแซง ซ่ึงมีหนองนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ์มาก มีนํ้าขงัเตม็ตลอดทั้งปี และในหนองนํ้านั้นมี "ตน้
แซง" อยูจ่าํนวนมาก ชาวบา้นจึง เรียกช่ือตาํบล ตามสภาพพื้นท่ี วา่ "ตาํบลหนองแซง" ต่อมาหนอง
นํ้าเหล่านั้นไดต้ื้นเขินกลายมาเป็นท่ีราบลุ่มจนถึง ทุกวนัน้ี 

เทศบาลตาํบลหนองแซง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ถนนประชาราษฎร์ ตาํบลหนองแซง 
อาํเภอหนองแซง จงัหวดั สระบุรี มีเน้ือท่ีประมาณ 11.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,962.50 ไร่ มี
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู โดยมีเส้น ทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือผา่นเขตเทศบาล
ฯ ครอบคลุม พื้นท่ี 3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลหนองแซง ตาํบลไก่เส่า และ ตาํบล หนองควายโซ 
 ลกัษณะภูมิประเทศ พื้นท่ีทัว่ไปมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กนอ้ย มีลกัษณะ
เป็นแนวยาวจากเหนือลงใต ้ทางตอนเหนือจะขนานกบัทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาไม่มีภูเขา ในตอนกลางของ พื้นท่ีมีคลองส่งนํ้าชลประทานไหลผา่น และทาง
ตอนใตมี้แหล่งนํ้าขนาดเล็ก คือ ลาํหว้ยบ่า ทาํใหป้ระชาชนไดใ้ช ้ประโยชน์ในการทาํการเกษตรเป็น
อยา่งดี ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งถ่ินฐานอยูห่นาแน่นบริเวณในเขตเทศบาลฯ หนองแซง  เป็นอาํเภอ
หน่ึงของจงัหวดัสระบุรี  
 

ทีต่ั้งและอาณาเขต  อาํเภอหนองแซงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบั
เขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอท่าเรือ (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) และอาํเภอเสาไห้ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
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ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอเมืองสระบุรีและอาํเภอหนองแค 
ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอหนองแค 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอภาชีและอาํเภอท่าเรือ (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 
 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
อาํเภอหนองแซงแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 9 ตาํบล 69 หมู่บา้น 

1. 
 
หนองแซง 

 
(Nong Saeng) 

   
6. 

 
ไก่เส่า 

 
(Kai Sao) 

 
2. 

 
หนองควายโซ 

 
(Nong Khwai So) 

   
7. 

 
โคกสะอาด 

 
(Khok Sa-at) 

 
3. 

 
หนองหวัโพ 

 
(Nong Hua Pho) 

   
8. 

 
ม่วงหวาน 

 
(Muang Wan) 

 
4. 

 
หนองสีดา 

 
(Nong Sida) 

   
9. 

 
เขาดิน 

 
(Khao Din) 

 
5. 

 
หนองกบ 

 
(Nong Kop) 

         
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทอ้งท่ีอาํเภอหนองแซงประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 6 แห่ง ไดแ้ก่ 
เทศบาลต าบลหนองแซง ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลหนองแซงทั้งตาํบล บางส่วนของตาํบล

หนองควายโซ และบางส่วนของตาํบลไก่เส่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวโพ ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลหนองหวัโพและตาํบลหนอง

สีดาทั้งตาํบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลหนองกบทั้งตาํบลและตาํบล

หนองควายโซ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตาํบลหนองแซง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไก่เส่า ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลไก่เส่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาล

ตาํบลหนองแซง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลโคกสะอาดทั้งตาํบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหวาน ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลม่วงหวานและตาํบลเขาดินทั้ง

ตาํบล 
 
ลกัษณะภูมิอากาศ ใน 1 ปี จะมี 3 ฤดู ในระหวา่งเดือนมีนาคมถึงดือนพฤษภาคม มีอากาศ

ร้อนและจะร้อนมากในเดือนเมษายน ในระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมมีลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัผา่นทาํใหมี้ฝนตกชุกมาก และในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน กุมภาพนัธ์ มีลม
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


 
60 

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผา่น ทาํใหมี้สภาพอากาศท่ีเยน็และแหง้แลง้ แต่ในปีท่ีผา่นมา (2554) 
ลกัษณะภูมิอากาศได ้แปรปรวนไม่ไดเ้ป็นไปตาม ฤดูกาลของทุกๆ ปี เน่ืองจากปัญหาสภาวะโลก
ร้อน จึงทาํใหส้ภาพภูมิอากาศดงักล่าว อาจคลาดเคล่ือนหรือ เปล่ียนแปลงไปบา้ง เน่ืองจากเขต
เทศบาลตาํบลหนองแซงเป็นพื้นท่ีการเกษตร จึงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูใ่นพื้นท่ี 

จ านวนประชากรทั้งส้ิน 2,936 คน จาํนวน 914 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ ดา้นเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา เป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถทาํนาไดปี้ละ 2 คร้ัง ส่วนอาชีพ 
คา้ขาย รับจา้งฯ มีค่อนขา้งนอ้ย 

กลุ่มผู้ผลติข้าวเจ๊กเชยเสาไห้(ข้าวGI) กลุ่มชาวนาตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง 
จงัหวดัสระบุรี เป็นกลุ่มชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพชาวนาท่ีปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไหเ้ป็นพนัธ์ุขา้วท่ี
ไดรั้บมาตรฐานGI มารวมกลุ่มกนัเพื่อรักษาองคค์วามรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไหแ้ละถ่ายทอด
องคค์วามรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไหจ้ากรุ่นสู่รุ่นโดยจะมีหวัหนา้กลุ่มคือ คุณลุงสุจิน ทอง
อร่าม เป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห้เป็นผูใ้หค้วามรู้แก่ชาวบา้นและนกัเรียน
นกัศึกษาผูท่ี้สนใจ คุณลุงสุจินไดก้าํหนดใหส้มาชิกในกลุ่มหลงัจากท่ีไดผ้ลผลิตแลว้ใหแ้บ่งขา้ว
ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1ใหเ้ก็บขา้วไวรั้บประทานเอง ส่วนท่ี 2 แบ่งขายใหก้บัผูป้ระกอบการณ์ 
และส่วนท่ี 3 เก็บไวเ้พื่อจดัจาํหน่ายดว้ยตวัเอง เช่น จาํหน่ายท่ีตลาด ในงานแสดงสินคา้ต่างๆ หรือ
แปรรูปขา้วใหเ้ป็นแป้งเพื่อทาํเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆเพื่อจาํหน่ายในเทศกาลต่างๆ เช่น ขนมเปียกปูน
แป้งสด ขนมตาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวนาใหมี้ความมัน่คง ย ัง่ยนืต่อไป 

การรวมตวัของกลุ่มชาวนาตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรีน้ี ยงัมีผล
ต่อการช่วยเร่ืองจดัการจดัจาํหน่ายขา้วเจก๊เชยเสาไหใ้นราคามาตรฐาน ไม่โดนเอาเปรียบจากโรงสี 
โดยชาวนาจะจาํหน่ายขา้วเจ๊กเชยเสาไหน้ี้แก่ผูป้ระกอบการณ์ท่ีเขา้ร่วมดูแลเร่ืองชาวนาตั้งแต่การ
ปลูกขา้ว การเก่ียวขา้วและการสีขา้ว ตลอดจนถึงขั้นตอนการบรรจุขา้วเพื่อจดัจาํหน่ายเองของ
ชาวนา 
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ภาพท่ี 2.13 กลุ่มชาวนาตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
D. Aaker (1996) ไดจ้ดัใหคุ้ณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบ

ของคุณค่าตราสินคา้ นอกเหนือจากความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) การรู้จกัตราสินคา้ 
(Brand Awareness) และการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) โดยใหเ้หตุผลไว ้3 ประการ 
ดงัน้ี ประการแรก ในจาํนวนการเช่ือมโยงตราสินคา้ทั้งหมดนั้น คุณภาพท่ีถูกรับรู้เป็นปัจจยัประการ
สาํคญัท่ีมีส่วนในการสร้างผลตอบแทนเงินลงทุน (Return On Investment-ROI) โดยมีอิทธิพล
มากกวา่ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) การวจิยัและการพฒันาสินคา้ (R&D) และค่าใชจ่้าย
ทางการตลาด (Marketing Expenditures) โดยเม่ือตราสินคา้มีการพฒันาคุณภาพมากข้ึนก็จะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในตราสินคา้มากข้ึน ส่งผลใหมี้ผลตอบแทนเงินลงทุน (ROI) เพิ่มมากข้ึน
ไปดว้ย ประการท่ีสอง การรับรู้คุณภาพมกัจะเป็นกลยทุธ์ทีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ เห็นไดจ้าก
การท่ีองคก์รชั้นนาํหลายแห่งมกัรวมเอาคุณภาพไวใ้นภารกิจขององคก์ร (Mission Statement) อีกทั้ง
คุณภาพยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการวางตาํแหน่งตราสินคา้ เช่น ตราสินคา้ Toyota และ Ford มีการ
วางตาํแหน่งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เป็นตน้ นอกจากน้ีคุณภาพยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในการสร้าง
ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ได ้เช่น ตราสินคา้ท่ีทาํหนา้ท่ี
แข่งขนัทางดา้นราคากบัตราสินคา้อ่ืน (Price Brand) และตราสินคา้ท่ีไม่แข่งขนัดา้นราคาแต่เนน้
ภาพลกัษณ์และคุณภาพสูง (Prestige หรือ Premium brand) เป็นตน้ และประการสุดทา้ย คุณภาพ
เป็นมาตรวดั “คุณความดี” ของตราสินคา้ (Brand Goodness) ทั้งน้ีเพราะ คุณภาพเป็นหวัใจสาํคญั
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ของสินคา้ โดยตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ในทางบวกต่อตราสินคา้ใน
ภาพรวมวา่เป็นตราสินคา้ท่ีดี 
 กล่าวโดยสรุป การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัซ่ึงมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค โดยในแต่ละวนัผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้ส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั บรรจุภณัฑก์็
เป็นส่ิงเร้าทางการตลาดอยา่งหน่ึงท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค โดยบรรจุภณัฑท่ี์มีรูปทรงแปลก 
ๆ หรือมีสีสันหรือภาพประกอบท่ีสวยงามสะดุดตาจะเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัสินคา้ ทาํใหผู้บ้ริโภค
มีความสนใจในสินคา้ซ่ึงอาจพฒันาไปสู่การสร้างทศันคติต่อสินคา้และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน
ท่ีสุด 

ฐานิตา ภูมดีพงศ์ (2557) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือและ
ความยนิดีท่ีจะจ่ายราคาส่วนเพิ่มในการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีใชบ้รรจุภณัฑส่ิ์งแวดลอ้ม 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคค่อนขา้งมัน่ใจวา่จะซ้ือสินคา้ท่ีใชบ้รรจุภณัฑรั์กษส่ิ์งแวดลอ้มและมีความ
ยนิดีท่ีจะจ่ายเพิ่ม 20% เพื่อซ้ือสินคา้ท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สาํหรับสินคา้ราคาตํ่า และ 
10% สาํหรับสินคา้ราคาสูง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือและความยนิดีท่ีจะจ่ายลว้นเป็นปัจจยั
ท่ีเก่ียวกบัทศันคติทั้งส้ิน ทศันคติท่ีมีต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือและความยนิดีท่ีจะ
จ่ายราคาส่วนเพิ่ม นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ระดบัรายได ้ต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเช่นกนั 

อารยะ ศรีกลัยาณบุตร (2541) ไดก้ล่าววา่ เคร่ืองหมายองคก์ร(Corporate Marks) ท่ีดีจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยส่ิงต่างๆดงัน้ี 1.การส่ือสารง่าย และจดจาํไดน้าน 2.ความสวยงามของรูปร่างและ
ความโดดเด่น 3.สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย 4. ใชง้บประมาณและระยะเวลา
นอ้ยในการเผยแพร่ให้เป็นท่ีคุน้เคย กล่าวโดยสรุปคือ การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑน์ั้น ส่ิง
สาํคญัคือ การจดัลาํดบัความสาํคญัของส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร และรูปแบบการนาํเสนอภาพลกัษณ์
ของชุมชน ท่ีถูกสะทอ้นดว้ยการจดัวางองคป์ระกอบศิลป์ ไดแ้ก่ อกัษร(ขอ้ความ) ภาพ สี และตรา
สัญลกัษณ์ ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2547) ไดก้ล่าวถึงการใชภ้าพงานออกแบบบรรจุภณัฑไ์วว้า่ รูปถ่าย
หรือรูปวาดบนบรรจุภณัฑส์ามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้ และเกิดการ
ตอบสนองเชิงอารมณ์ท่ีมีต่อตวัสินคา้ได ้ดงันั้นรูปถ่ายหรือรูปวาดบนบรรจุภณัฑจึ์งเป็นเคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีทรงอานุภาพ คือ 1. เป็นตวับ่งช้ีความแตกต่างของสินคา้ 2. ส่ือถึงหนา้ท่ีและขั้นตอน
การใชง้าน 3. เพื่อดึงดูดความสนใจในดา้นอารมณ์ 4. บ่งช้ีประเภทสินคา้ หรือรูปลกัษณ์สินคา้
ภายใน 5. แทนภาพลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรม 
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สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2546) กล่าววา่ ขอ้ความบนบรรจุ
ภณัฑแ์ละฉลาก ทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริโภคโดยตรง ดงันั้นขอ้ความท่ีใชค้วรง่ายต่อการส่ือสาร มี
การเรียบเรียงภาษาท่ีถูกตอ้ง และเลือกใชต้วัอกัษรท่ีอ่านง่าย โดยผูซ้ื้อสามารถทราบถึงแหล่งท่ีมา
ของสินคา้และวธีิการเก็บรักษาไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
64 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาเพื่อการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊กเชย เสาไห้ จ . 

สระบุรี” เป็นตามสมมุติฐานว่า การออกแบบบรรจุภณัฑ์จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีผลิตภณัฑ์ท่ีมี
เอกลกัษณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเอง และกลุ่มในการจดัจาํหน่ายขา้ว อนัเป็นแนวทางเพิ่มขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เจ๊กเชยเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบบรรจุภณัฑ์  จากผลของการออกแบบการออกแบบ
บรรจุภณัฑส์าํหรับขา้วเจก๊เชยเสาไห ้กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ 1 ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง 
จงัหวดัสระบุรี โดยมีการกาํหนดระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 

 

3.1  วธิีการวจิัย 
 วธีิการวจิยัในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ ในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(Indept Interview) และการวิจยัเชิงปริมาณ ในรูปของการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั เพื่อสาํรวจขอ้มูลต่าง ๆ  
 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ชุมชนหมู่ 1 ตาํบลหนองควายโซ 

อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ และผูเ้ช่ียวชาญ

เก่ียวกบัขา้วเจ๊กเชย เสาไห้ จาํนวน 7 ราย ลูกคา้เป้าหมาย จาํนวน 30 ราย และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์จาํนวน 7 ราย ใชว้ธีิการสุ่มแบบจาํเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
คดัเลือกเฉพาะบรรจุภณัฑเ์จก๊เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
 

3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบไปด้วย แบบประเมิน และ

แบบสอบถาม ดัง น้ี แบบประเมินประสิทธิภาพของบรร จุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้  ได้แก่ 
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจ๊กเชย เสาไห้ จาํนวน 7 ราย  และ
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แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานการออกแบบบรรจุขา้วเจ๊กเชย เสาไห้ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์จาํนวน 7 ราย 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์ 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) และเพื่อประเมินค่าระดบัความ
เหมาะสม จึงไดเ้ปรียบเทียบผลท่ีไดเ้ป็นคะแนนตามเกณฑด์งัน้ี 

5 คะแนน สาํหรับการเลือกท่ีช่อง เหมาะสมมากท่ีสุด 
4 คะแนน สาํหรับการเลือกท่ีช่อง เหมาะสมมาก 
3 คะแนน สาํหรับการเลือกท่ีช่อง เหมาะสมปานกลาง 
2 คะแนน สาํหรับการเลือกท่ีช่อง เหมาะสมนอ้ย 
1 คะแนน สาํหรับการเลือกท่ีช่อง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียการออกแบบ ซ่ึงมีสูตรในการคาํนวณ เพื่อหาช่วง

ห่างของขอ้มูลในแต่ละชั้น (อนัตรภาคชั้น) ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2553 : 142) 
   อนัตรภาคชั้น =  ค่าพิสัย 
     จาํนวนชั้น 
   แทนค่า  = 5-1  
       5 
    = 0.8 

จากการแทนค่าตามสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เห็นไดว้่า ช่วงห่างของขอ้มูลในแต่ละอนัตร
ภาคชั้น (Interval Scale) มีค่าเท่ากบั 0.8 ดงันั้น ระดบัคะแนนเฉล่ียการออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊ก
เชยเสาไห ้จึงแสดงผลได ้5 ระดบั ดงัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย  แปลผล 
   4.21 – 5.00   มีเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   3.41 – 4.20   มีเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
   2.61 – 3.40   มีเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
   1.81 – 2.60   มีเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย  
   1.00 – 1.80   มีเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ไดศึ้กษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัทฤษฎีทางดา้นการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์สําหรับข้าวในปัจจุบนัโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ จากการ
รวบรวมขอ้มูลเอกสาร จากบทความ หนังสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีการ
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ออกแบบบรรจุภณัฑ ์เพื่อเป็นการหาองคป์ระกอบหลกัและรูปแบบของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมี
ความเหมาะสม เป็นเอกลกัษณ์ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีท่ีใช ้คือ 

1.  ทฤษฎีองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ ใช้ในการจาํแนกเลขนศิลป์บน
บรรจุภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างออกเป็นหัวขอ้ย่อย ตามองค์ประกอบของแต่ละประเภท ได้แก่ การจดั
องคป์ระกอบ สี สัญลกัษณ์ ภาพ และตวัอกัษร 

2.  หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ไดม้าจากการวิเคราะห์หลกัการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ หลักและวิธีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์นั้น อาจจะแบ่งวิธีการ
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

2.1 การออกแบบลกัษณะโครงสร้าง (Construction Design) หมายถึง วิธีการ
กําหนดรูปลักษณะโครงสร้างวสัดุท่ีใช้ กรรมวิธีการผลิตตลอดจนการขนส่ง การเก็บรักษา
ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑน์ั้น ตั้งแต่สถานท่ีผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค  

2.2 การออกแบบกราฟิก หรือลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ (Graphic Design) 
หมายถึง วิธีการกาํหนดลกัษณะตลอดจนรายละเอียดของลวดลายบนบรรจุภณัฑ์ในอนัท่ีจะมีผล
ทางดา้นจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค เช่น ดึงดูดความสนใจ ทราบถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์
หรือสินคา้นั้น เป็นการสร้างบุคลิกลกัษณะพิเศษของสินคา้อนัจะนาํมาซ่ึงความทรงจาํของผูบ้ริโภค 
ทั้งหมดน้ีก็โดยอาศยัเทคนิคในการออกแบบ ขอ้ความโฆษณา สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายการคา้ 
ตลอดจนการใหสี้สันต่าง ๆ ประกอบกนั จากวิธีดงักล่าวแลว้ ก่อนท่ีจะทาํการออกแบบ ก็ตอ้งมีการ
พิจารณาและศึกษาสภาวะของตลาด อุปนิสัยของผูบ้ริโภครวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ เช่น เพศ 
อายุ ฐานะ การศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ์ของเดิมหรือคู่แข่งขนั
ในตลาด ความเป็นไปไดใ้นดา้นเทคนิค การผลิต การวางจาํหน่ายยอดการจาํหน่ายของสินคา้น้ี เพื่อ
จะไดว้งนโยบายไดถู้กตอ้ง ในการท่ีจะออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  

ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลบรรจุภณัฑ์ขา้วเสาไห้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ท่ีไดจ้ากการสํารวจ
ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจดัจาํหน่าย ราคาสินคา้ 
และกลุ่มผูบ้ริโภค รวมถึงจุดอ่อนจุดแขง็ สถานท่ีการณ์ท่ีไดเ้ปรียบ และโอกาสเอาไวโ้ดยใชข้อ้มูลท่ี
ไดม้าจาการอา้งอิง ศึกษาและวิเคราะห์หาผลจากการออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้โดยเร่ิม
วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นข้อมูลหลักเพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับการ
ออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไหใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

ศึกษาและวเิคราะห์หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ท่ีจะส่งเสริมการจดั
จาํหน่ายภายในกลุ่มชุมชนชุมชนหมู่ 1 ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรีโดย
การศึกษาขอ้มูลภาคเอกสาร จากหนงัสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํมาวิเคราะห์หาส่วนท่ี
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จะนาํมาออกแบบบรรจุภณัฑ์ หลงัจากนาํผลการวิเคราะห์มาออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้
ตรวจสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไป 

นาํผลงานออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห้ที่ไดไ้ปดาํเนินการสอบถามกบักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มผูป้ระกอบการ และสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาประสิทธิผล
ของการออกแบบบรรจุภณัฑว์่าตรงกบัสมมติฐานหรือไม่ โดยการสร้างแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั พิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์
ทางดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ จาํนวน 3 คน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบั
จุดประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจยั โดยมี
รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบ สอบถามทั้งหมด ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1.  ผศ.ดร.วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน อาจารยป์ระจาํ (อดีตคณบดี) ภาควิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  ดร.ยอดขวญั สวสัดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารยป์ระจาํภาควชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3.  ดร.เพิ่มศกัด์ิ สุวรรณทตั อาจารย์ประจาํภาควิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม 
วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ผูว้ิจยัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.5 มาใชเ้ป็นขอ้คาํถามจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 
ท่านซ่ึงไดต้รวจสอบแบบสอบถามแลว้เห็นวา่แบบสอบถามทุกขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา ครอบคลุมในแต่ละดา้น และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั ส่วนขอ้ท่ีมี IOC ตํ่า
กว่า 0.5 ผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามอยูร่ะหว่าง 0.5 ถึง 1 และนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถาม
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.4  วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี รวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์

สาํหรับขา้วเจก๊เชยเสาไห้ โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการขา้วชุมชนหมู่ 1 ตาํบลหนองควายโซ 
อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี และขอ้มูลและทฤษฎีเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑเ์คร่ืองเบญจ
รงคไ์ทย โดยการสัมภาษณ์จากนกัวชิาการและนกัออกแบบ จากการรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ หรือ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลการออกแบบจากการสอบถาม
กลุ่มผูป้ระกอบการณ์ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ชุมชนหมู่ 1 ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดั
สระบุรีกลุ่ม กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ รวมถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานการณ์ตลาดคา้ขา้วไทยในปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ ท่ีไดจ้ากการลงสาํรวจพื้นท่ี
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ราคาสินคา้ และ
กลุ่มผูบ้ริโภค รวมไปถึงจุดแขง็และจุดอ่อน สถานการณ์ไดเ้ปรียบ และโอกาสไวโ้ดยใชข้อ้มูลท่ีได้
มากจากการอา้งอิง ทิศทางการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับขา้วสารไทย ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัแผนการนโยบายระดบัประเทศในการพฒันาผลิตภณัฑข์า้วสารไทย และแนวโนม้ทางการ
ตลาดของผลิตภณัฑข์า้วสารไทย 

วิธีการรวบรวมขอ้มูล ได้ทาํการรวบรวมขอ้มูลประเภทเอกสารทางวิชาการ หนังสือ 
จากหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ขอ้มูลส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเวบ็ไซตต่์างๆ เพื่อคน้หางาน
วชิาการ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลประเภทบุคคลจาก 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มชุมชนหมู่ 1 ตาํบลหนอง
ควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี รวมไปถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในการออกแบบ ดงัน้ี 

1.1  คุณสุพจน์ ต่ออาจหาญ   
       นายอาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
1.2  คุณอรพรรณ บุลสถาพร  
       พาณิชยจ์งัหวดัสระบุรี 
1.3  คุณสุจิน ทองอร่าม  
       ประธานกลุ่มชาวนาขา้วเจก๊เชย ตาํบลหนองควายโซ  
       อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
1.4  คุณประภาศรี พงษเ์มธา   
       นกัวชิาการชาํนาญการเร่ืองขา้วเจก๊เชยเสาไห ้กรมการขา้ว 
1.5  นายอมรนติั คงปรีชา  
       นกัวชิาการออกแบบผลิตภณัฑช์าํนาญการ กรมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 
1.6  นางสาววนัเพญ็ อุ่นจนัทร์ ประธาน Bizclub จงัหวดัสระบุรี 
1.7  นางสาวปาริชาติ    กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพานิชย ์
 

DPU



 
69 

2.  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยคดัเลือกจากกลุ่มคณาจารย ์และนกั
ออกแบบท่ีมีประสบการณ์ทางด้านการสอนและการทาํงานด้านเลขนศิลป์ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบบรรจุภณัฑม์าไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี 

2.1  ดร.เพิ่มศกัด์ิ สุวรรณทตั  
       อาจารยป์ระจาํภาควชิาจิตรกรรมและศิลปกรรม วทิยาลยันานาชาติ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
2.2  นางสาวสีวลี ศิลป์วรศาสตร์  
       ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบรรจุภณัฑ ์กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
2.3  คุณเทวฤทธ์ิ นาวารัตน์  
       Senior Designer บริษทั Bright Side Co.,Ltd. 
2.4  คุณพลชม เอ่ียมสาํอางค ์ 
      Art Director  Y&R Thailand  บริษทั เดนทสุ์ยงัก ์แอนด ์รูบิแคม จาํกดั  
2.5  คุณรุจิสา เทพมงคล 
     Art Director & Graphic Designer   บริษทั Tomogram  Studio Co.,Ltd. 
2.6  คุณก่อนกาล ติณสูลานนท์  
       Project Designer  บริษทั Graphic49 Co.,Ltd. 
2.7  คุณสมชนะ กงัวารจิตต์  
       Executive Creative Director บริษทั Prompt Design Co.,Ltd.  
       นกัออกแบบบรรจุภณัฑ์ เคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัโลก ปี 2554 - 2559 

3.  กลุ่มทดลอง โดยทาํการคดัเลือกประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีจะนาํมาเป็นตน้แบบในการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยการทาํแบบสอบถามไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จาํนวน 30 ราย 
 

3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept 

Interview) โดยผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะไดน้าํมารายงาน และเสนอแนะแนวทางการพฒันาแบบ
บรรจุภณัฑต่์อไป  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) โดย
จดัแบ่งกลุ่มการวเิคราะห์ เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นคุณลกัษณะร่วมและคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของ      
บรรจุภณัฑท่ี์นาํมาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) จากแบบสอบถาม  
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ภาพท่ี 3.1  แผนภาพแสดงการวเิคราะห์ขอ้มูล และ กระบวนการออกแบบ 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัทฤษฎีทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับขา้วใน
ปัจจุบนัโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ จากการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร จาก
บทความ หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีควรใชใ้นการออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์ผูว้ิจยัสามารถสรุปองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีควรใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชย 
เสาไห ้เพื่อแสดงหนา้ท่ีและบทบาทของบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
คดัเลือกผลงานการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ดงัน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีรองรับสินคา้ (Contain) เพื่อใหสิ้นคา้ให้อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้น หรือตาม
รูปร่างของภาชนะ 

2. ทาํหนา้ท่ีป้องกนั (Protect) บรรจุภณัฑจ์ะทาํหนา้ท่ีป้องกนัสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในไม่ให้
บุบสลาย เสียรูป หรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 

3. ทาํหนา้ท่ีรักษา (Preserve) โดยบรรจุภณัฑส์ามารถรักษาคุณภาพสินคา้ใหค้งเดิมตั้งแต่
ผูผ้ลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค ทนทานต่อการขนยา้ยขนส่ง 

4. บ่งช้ี (Identify) หรือแจง้ขอ้มูล (Inform) รายละเอียดต่างๆ ของสินคา้เก่ียวกบัชนิด 
คุณภาพ แหล่งท่ีมา หรือจุดหมายปลายทางโดยหีบห่อจะแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

5. ทาํหนา้ท่ีดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยโนม้นา้วให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ 
6. ทาํหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์สร้างความเช่ือถือและเป็นท่ี

ยอมรับของผูบ้ริโภค ดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 
7. ทาํหนา้ท่ีในการแสดงตวั (Presentation) คือ ส่ือความหมาย บุคลิกภาพ ภาพพจน์ การ

ออกแบบและสีสัน ใหข้อ้มูลผลิตภณัฑช์ดัเจน แสดงถึงคุณภาพความคุม้ค่า สร้างความมัน่ใจ ต่อ
ผูบ้ริโภค 

รวมถึงการสาํรวจลงพื้นท่ีศึกษาและวเิคราะห์เพื่อทาํการออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสา
ไห ้จากความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายภายในกลุ่มชุมชนชุมชนหมู่ 1 ตาํบลหนองควายโซ 
อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจดัจาํหน่าย ราคาสินคา้ กลุ่มผูบ้ริโภค 
รวมถึงจุดอ่อนจุดแขง็ สถานท่ีการณ์ท่ีไดเ้ปรียบ และโอกาสทางการคา้ โดยใชข้อ้มูลท่ีไดม้าจากการ
อา้งอิงเพื่อออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีความเหมาะสม เป็นเอกลกัษณ์ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้รวมทั้งหมด  4
แบบ แบ่งตามประเภทของขา้ว ไดแ้ก่  1. ขา้วขาว   2. ขา้วกลอ้ง  3. ขา้วกลอ้งงอก 
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ภาพท่ี 4.1  ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อสาํรวจขอ้มูลจากผูผ้ลิตขา้ว (ชาวนา) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2  ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อสาํรวจขอ้มูลจากผูผ้ลิตขา้ว (ผูจ้าํหน่ายขา้ว) 
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4.1 การก าหนดแนวคดิ วสัดุและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์  
4.1.1 นาํขอ้มูลเบ้ืองตน้มาวเิคราะห์ แลว้สร้างแนวคิดหลกัในการออกแบบ (Concept Design) โดย
อาศยัแนวทางการออกแบบท่ีสะทอ้นถึงความเป็นตวัตนของผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชยเสาไห ้เพื่อนาํไป
พฒันาการทาํงานออกแบบในขั้นตอนไป 
4.1.2 กาํหนดรูปร่างและรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์ขอ้ดีและขอ้เสียของรูปร่างบรรจุภณัฑน์ั้น โดยได้
เลือกทาํบรรจุภณัฑข์า้ว จาํนวน 1 ก.ก. เพื่อการจาํหน่ายท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
4.1.3 กาํหนดและเลือกวสัดุบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์การผลิต การขนส่ง การตลาด 
การพิมพ ์และคาํนึงถึงเร่ืองของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย ฯลฯ 
โดยไดก้าํหนดรูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์จะไปนาํเสนอต่อผูผ้ลิตใหมี้ความแตกต่างเผื่อความ
หลากหลายในการเลือกใช ้โดยมีขั้นตอนการผลิตท่ีแตกต่างกนัไปตามแบบ 
 

4.2 การพฒันาแนวคดิให้เป็นรูปร่าง  
นาํ Concept Design และขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้มาพฒันาเป็น Idea Sketch หลายๆ แบบ และเลือกแบบ
ร่างท่ีเหมาะสมท่ีสุด 4 แบบ เพื่อนาํไปพฒันาต่อ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.3  ภาพแบบร่างงานออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้
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4.3 ท าต้นแบบและส่งต้นแบบให้ผู้ผลติพจิารณา 
นาํ Idea Sketch ท่ีเลือก มาจดัทาํ  Design โดยขยายรายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆ ใหท้ราบอยา่งละเอียด 
ขนาดและมาตราส่วน เพื่อแสดงใหผู้ผ้ลิต ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจ กาํหนดเทคนิคและวธีิการผลิต การ
บรรจุ วสัดุ การประมาณราคา และสร้างแบบจาํลอง (Mock Up) ท่ีเหมือนจริงมากท่ีสุดข้ึนมา 
จากนั้นไดท้าํการลงพื้นท่ีอีกคร้ังเพื่อนาํไปเสนอใหแ้ก่ผูผ้ลิต เพื่อรับขอ้มูลติชมเพื่อมาแกไ้ขแบบใน
ขั้นสุดทา้ยต่อไป โดยในคร้ังน้ีไดเ้ตรียมแบบสาํรวจความคิดเห็นดา้นการออกแบบไปใหผู้ผ้ลิต 
พร้อมตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้4 แบบเพื่อพิจารณา 
 

 
 
ภาพท่ี 4.4  ภาพการออกแบบบรรุภณัฑโ์ดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อกาํหนดรูปแบบท่ี
ชดัเจนข้ึน 
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ภาพท่ี 4.5-4.6  ภาพการนาํเสนอรูปแบบของบรรุภณัฑใ์ห้กบักลุ่มผูผ้ลิตขา้ว 
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4.4 การพฒันาและแก้ไขแบบ  
นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาเพื่อศึกษาวเิคราะห์ขอ้บกพร่องต่างๆ และทาํการแกไ้ขก่อน
นาํเสนอลูกคา้เป็นคร้ังสุดทา้ย โดยลงลึกไปในรายละเอียดในส่วนประกอบต่างๆ มีการกาํหนด
มาตราส่วน (Scale) บอกชนิดและประเภทวสัดุท่ีใช ้มีขอ้ความคาํสั่งท่ีส่ือความเขา้ใจใน
กระบวนการผลิตเป็นบรรจุภณัฑข์องจริง 

บรรจุภัณฑ์ในแบบที ่1 จากแบบสอบถามไดมี้การแนะนาํและขอ้เสนอแนะวา่ ตวัหนงัสือคาํวา่ขา้ว 
เจก๊เชยเสาไห ้มีขนาดเล็กไปควรจะเด่นกวา่น้ี และควรมีลกัษณะของตวัอกัษรท่ีเขา้กบัผลิตภณัฑ ์
ดงันั้นจึงมีการออกแบบใหต้วัอกัษรน่ีขนาดใหญ่ข้ึนตามทฤษฎีของการออกแบบกราฟฟิก
ดงัต่อไปน้ี อา้งอิงถึงประชิด ทินบุตร 2531 และวรพงศ ์วรชาติพงศอุ์ดม 2535 หนา้ 20 มีเร่ือง
ของการใชต้วัอกัษรเป็นส่วนดึงดูดสายตา คือมีลกัษณะตวัอกัษรแบบ Display Face เพื่อการ
ตกแต่งหรือเนน้ขอ้ความข่าวสารใหส้ามารถดึงดูดความสนใจผูดู้ ผูอ่้านดว้ยการใชข้นาดรูปแบบท่ีมี
ลกัษณะเด่นเป็นพิเศษ 

บรรจุภัณฑ์ในแบบที ่2 จากคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะเห็นวา่ยงัขาดความเหมาะสมในดา้นการ
ออกแบบกราฟฟิกเพราะตวัหนงัสือขา้วชนิดต่างๆเล็กเกินไป และยงัอยูใ่นตาํแหน่งท่ีไม่เหมาะสม 
จึงไดใ้ชค้วามรู้ดา้นสรีระการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงไดเ้รียงลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั ท่ีผูบ้ริโภค
จะมองเห็นบนบรรจุภณัฑโ์ดยไดน้าํ ช่ือของผลิตภณัฑข์า้วจากเฉยเสาใหไ้ปวางในจุด ในส่วนท่ี
ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดคือดา้นบนซา้ยมือ เยื้องมาดา้นล่างเล็กนอ้ย แลว้เรียงลาํดบักราฟฟิกแลว้
ประกอบอ่ืนๆเรียนไปทางขวาตรงมาซา้ยมือของบรรจุภณัฑแ์ละไปจบท่ีดนัขวามือสุดตรงส่วนท่ี
เป็นรวงขา้วทาํใหก้ราฟฟิคบนบรรจุภณัฑช้ิ์นน้ีดูสวยงามลงตวัมากข้ึน 

บรรจุภัณฑ์ในแบบที ่3 ไดมี้การนาํผา้กระสอบมาเยบ็เป็นถุงเพื่อบรรจุขา้วท่ีเป็นบรรจุภณัฑท่ี์เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและและเขา้กบั ลกัษณะของ ผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี หนา้ 28 ตรงกบัท่ีสมพงษ์
เฟ่ืองอารมย ์2550 หนา้ 47 กล่าวไวว้า่บรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เป็นส่วนสาํคญัของขยะมูลฝอยวสัดุ
บรรจุภณัฑห์ลายชนิดยอ่ยสลายไดย้ากตามธรรมชาติ ดงันั้นบรรจุภณัฑช้ิ์นน้ีจึงไดต้ระหนกัถึง
บทบาทท่ีจะอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงไดคิ้ดบรรจุภณัฑท่ี์เลือกใชว้สัดุกระสอบผา้มาทาํ
ใหเ้ป็นถุงบรรจุขา้วสาร ท่ีมีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินได้
เป็นอยา่งดียิง่ 
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บรรจุภัณฑ์แบบที ่4 การออกแบบโดยมีการนาํเส้ือม่อฮ่อมมาใชพ้ิมพเ์ป็นกล่องบรรจุภณัฑท์าํให้
การออกแบบน้ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน เพราะไดแ้สดงถึงภาพลกัษณ์ของ
ชาวนาผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชยเสาไหไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เป็นการส่ือใหเ้ห็นถึงคุณค่าของขา้วท่ีชาวนาผูผ้ลิตได้
พิถีพิถนัผลิตออกมา และตรงกบัแนวคิดในเร่ืองของทฤษฎีหนา้ท่ีของทศันคติ ในเร่ืองของหนา้ท่ีท่ี
ส่ือถึงคุณค่า หนา้ 54 (Value expressive function)  จึงเป็นการสร้างค่านิยมใหก้บั
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อช่วยใหก้ลุ่มเกษตรกรมีผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของตนเอง และกลุ่มในการจดัจาํหน่ายขา้ว อนัเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เจก๊เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ดงัน้ี 

 

 
รูปตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 1 

 
รูปตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 2 
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รูปตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 3 
 

 
 

รูปตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 4 
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4.5 น าเสนองานคร้ังสุดท้าย 
ไดท้าํการลงพื้นท่ีเป็นคร้ังสุดทา้ยโดยไดน้าํบรรจุภณัฑท์ั้งหมดท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ไปมอบใหก้บั
ผูผ้ลิต พร้อมดว้ย DVD ArtWork เพื่อผูผ้ลิตจะไดน้าํไปดาํเนินการผลิตในบรรจุภณัฑจ์ริงต่อไป 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.7-4.8  ภาพการส่งมอบรูปแบบของบรรุภณัฑใ์ห้กบักลุ่มผูผ้ลิตขา้วคร้ังสุดทา้ย 
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4.6 การผลติจริง  
ขั้นตอนน้ีเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของฝ่ายผลิตในโรงงาน ท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามแบบท่ีนกัออกแบบ
ใหไ้ว ้ซ่ึงทางฝ่ายผลิตจะตอ้งจดัเตรียมแบบแม่พิมพข์องตวับรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามกาํหนด และ
จะตอ้งสร้างบรรจุภณัฑจ์ริงออกมาก่อนจาํนวนหน่ึง เพื่อเป็นตวัอยา่งในการทดสอบ ทดลองและ
วเิคราะห์เป็นคร้ังสุดทา้ยหากพบวา่มีขอ้บกพร่อง ตอ้งรีบดาํเนินการแกไ้ขจึงจะดาํเนินการผลิตเพื่อ
นาํไปบรรจุและจาํหน่ายในลาํดบัต่อไป โดยในขั้นตอนน้ีทางฝ่ายผูผ้ลิตไดรั้บไปดาํเนินการผลิตเอง  
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4.7  ผลสรุปการประเมนิผลด้านการพฒันาออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้  
อ.หนองแซง จ.สระบุรี ส าหรับผู้ประกอบการค้าข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ และผู้เช่ียวชาญ 
เกีย่วกบัข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ 

หลงัจากออกแบบตน้แบบบรรจุภณัฑ์แลว้ผูว้ิจยัได้นาํผลงานออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊ก
เชยเสาไห้ที่ไดไ้ปดาํเนินการสอบถามกบักลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ และผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบัขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จาํนวน 7 ราย เพื่อหาประสิทธิผลของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ สรุปผล
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 1-4 ในภาพรวม ของ
กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห้ 
 

ตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ ค่าเฉล่ียรวม ระดบัความเหมาะสม อนัดบั 
แบบท่ี 1 

 

 
 

4.16 

 
 

มาก 

 
 

3 

แบบท่ี 2 

 

 
 

3.96 

 
 

มาก 

 
 

4 

แบบท่ี 3 

 

 
 

4.24 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

2 

แบบท่ี 4 

 

 
 

4.42 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

1 
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 จากตารางท่ี 4.1 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห ้ในภาพรวม พบวา่ บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 4 มี
ความเหมาะสมเป็นอนัดบั 1 (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมาเป็น บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 3 
(ค่าเฉล่ีย 4.24)  บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 1 (ค่าเฉล่ีย 4.16)  และบรรจุภณัฑ์ขา้วเจก๊เชย
เสาไห ้แบบท่ี 2 (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 1-4 รายปัจจยั ของ
กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห้ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑ์
ขา้วเจก๊เชยเสาไห้ 
 

อนัดบั (ค่าเฉล่ีย) 
แบบท่ี 1 

 

แบบท่ี 2 

 

แบบท่ี 3 

 

แบบท่ี 4 

 
1. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

อนัดบั 3 
(4.30) 

อนัดบั 4 
(4.00) 

อนัดบั 2 
(4.50) 

อนัดับ 1 
(4.60) 

2. ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ 

อนัดบั 2 
(4.20) 

อนัดบั 3 
(3.80) 

อนัดบั 1 
(4.40) 

อนัดับ 1 
(4.40) 

3. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

อนัดบั 2 
(4.10) 

อนัดบั 3 
(3.90) 

อนัดบั 4 
(3.80) 

อนัดับ 1 
(4.40) 

4. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ใชง้านจริง 

อนัดบั 4 
(4.00) 

อนัดบั 3 
(4.10) 

อนัดับ 1 
(4.40) 

อนัดบั 2 
(4.30) 

5. ความเหมาะสมในการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจ 

อนัดบั 2 
(4.20) 

อนัดบั 4 
(4.00) 

อนัดบั 3 
(4.10) 

อนัดับ 1 
(4.40) 

ภาพรวม อนัดบั 3 
(4.16) 

อนัดบั 4 
(3.96) 

อนัดบั 2 
(4.24) 

อนัดับ 1 
(4.42) 

 
 จากตารางท่ี 4.2 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห ้ในรายปัจจยั พบวา่ บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 4 มี
ความเหมาะสมทางดา้นการออกแบบกราฟิก ความเหมาะสมทางดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ความ
เหมาะสมทางดา้นการส่ือสาร ความเหมาะสมในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ เป็นอนัดบั 1 ยกเวน้ความ
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เหมาะสมทางดา้นการใชง้านจริง ท่ีคิดวา่บรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห้ แบบท่ี 3 มีความเหมาะสม
เป็นอนัดบั 1 
 
ตารางท่ี 4.3 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 1 ของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห้ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑ์
ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 1 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบั
ความ

เหมาะสม 

คาํแนะนาํ/ขอ้เสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

4.30 
 
 

มากท่ีสุด - เหมือนแบบอ่ืนๆ ในทอ้งตลาด 
 

2. ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ 

4.20 
 

มาก - รูปแบบทัว่ไป มีเห็นหลายราย 
 

3. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

4.10 
 
 
 

มาก - ตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ดี แต่
ตวัหนงัสือ "ขา้วเจก๊เชยเสาไห"้  
ตอ้งเด่นกวา่น้ี 
- ไม่ระบุผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย  

4. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ใชง้านจริง 

4.00 
 

มาก - แกไ้ขขอ้ความฉลาก 
 

5. ความเหมาะสมในการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจ 

4.20 
 

มาก  

ภาพรวม 4.16 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.3 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห ้ในตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 1 พบวา่ ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในดา้นการออกแบบกราฟิก แต่ก็มี
รูปแบบทัว่ไปเหมือนแบบอ่ืนๆ ในทอ้งตลาด 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 2 ของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห้ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑ์
ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 2 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบั
ความ

เหมาะสม 

คาํแนะนาํ/ขอ้เสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

4.00 
 

มาก - ตวัหนงัสือขา้วชนิดต่างๆ เล็กไป 
 

2. ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ 

3.80 
 
 

มาก - ถือไม่ได ้ควรมีหูห้ิว  
- รับนํ้าหนกัได ้
 

3. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

3.90 
 
 
 
 
 

มาก - ตวัหนงัสือชนิดขา้วเล็กไป 
- ปรับปรุงอกัษรในบรรจุภณัฑข์า้ว
กลอ้ง  
- ระบุผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย (สถานท่ี
ติดต่อ) 
- ควรเพิ่มวธีิการหุง 

4. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ใชง้านจริง 

4.10 
 

มาก - ห้ิวไม่ได ้
 

5. ความเหมาะสมในการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจ 

4.00 
 

มาก - ดูสะอาด น่าซ้ือ น่ารับประทาน 
 

ภาพรวม 3.96 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.4 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห ้ในตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 2 พบวา่ ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในดา้นการใชง้านจริง แต่การใชง้าน
จริงถือไม่ได ้ควรมีหูห้ิว 
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ตารางท่ี 4.5 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 3 ของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห้ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑ์
ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 3 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบั
ความ

เหมาะสม 

คาํแนะนาํ/ขอ้เสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

4.50 
 

มากท่ีสุด - ฉลากเล็กไปนิด 
 

2. ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ 

4.40 
 
 

มากท่ีสุด - ขาดรายละเอียดบางอยา่ง (มี GI แลว้
ไม่เห็น) 
- ควรเห็นภาพสินคา้ภายในถุง 

3. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

3.80 
 
 
 
 
 

มาก - ขอ้ความบางส่วนผดิพลาด 1:3, 1:4 
- ไม่ระบุผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย 
(สถานท่ีติดต่อ) 
- ตวัหนงัสือแถวล่างตวัเล็กไป 
- ควรมีเบอร์โทรติดต่อของสถานท่ีจดั
จาํหน่าย 

4. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ใชง้านจริง 

4.40 
 

มากท่ีสุด - ขอ้แนะนาํการหุงไม่ตรงกบัวธีิหุง  
- ไม่มีวนัเดือนปีท่ีผลิตและหมดอายุ 

5. ความเหมาะสมในการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจ 

4.10 
 

มาก - อยากไดแ้บบคร่ึงกิโลกรัม เป็น
ของขวญัปีใหม่  

ภาพรวม 4.24 มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี 4.5 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห ้ในตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 3 พบวา่ ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในดา้นการออกแบบกราฟิก แต่
ฉลากและตวัหนงัสือเล็กเกินไปและไม่เห็นสินคา้ภายในถุง 
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ตารางท่ี 4.6 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 4 ของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห้ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑ์
ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 4 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบั
ความ

เหมาะสม 

คาํแนะนาํ/ขอ้เสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ออกแบบกราฟิก 

4.60 
 
 

มากท่ีสุด - สีม่อฮ่อมทึบไป  
- ทาํใหผ้า้ขาวมา้น่ิมลง 
 

2. ความเหมาะสมทางดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ 

4.40 
 
 

 

มากท่ีสุด - เจาะหนา้ต่างเล็กไป อาจอยูต่รงคอ
เส้ือ 
- ปรับช่องใหมี้ความกวา้งเพิ่มข้ึน
เพื่อใหม้องเห็นขา้วในกล่องได ้

3. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ส่ือสาร 

4.40 
 

 

มากท่ีสุด - ขอ้ความบางส่วนผดิ  
- เพิ่มอายกุารใชง้าน, ผูผ้ลิต, ผู้
จาํหน่าย 

4. ความเหมาะสมทางดา้นการ
ใชง้านจริง 

4.30 
 

มากท่ีสุด - เจาะหนา้กล่องให้เห็นตวัอยา่งสินคา้
ดา้นใน 

5. ความเหมาะสมในการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจ 

4.40 
 

มากท่ีสุด - เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินแต่ตอ้งสวา่ง 
เห็นภาพภายในของสินคา้ 

ภาพรวม 4.42 มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี 4.6 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขา้วเจก๊เชย เสาไห ้ในตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 4 พบวา่ ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในดา้นการออกแบบกราฟิก แต่สี
ม่อฮ่อมทึบไป ผา้ขาวมา้ท่ีผกูรอบกล่องแขง็ไปควรทาํให้น่ิมลง และควรเจาะหนา้กล่องใหเ้ห็น
ตวัอยา่งสินคา้ดา้นใน 
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4.8  ผลสรุปการประเมนิผลด้านการพฒันาออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ อ.
หนองแซง จ.สระบุรี ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

จากตน้แบบบรรจุภณัฑ์ 4 แบบ ผูว้ิจยัได้นาํผลงานออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้
ที่ไดไ้ปดาํเนินการสอบถามกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ จาํนวน 7 ราย 
เพื่อพฒันาบรรจุภณัฑด์งักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ และมีความเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินมาก
ข้ึน สรุปผลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.7 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 1-4 ในภาพรวม ของ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

ตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ ค่าเฉล่ียรวม ระดบัความเหมาะสม อนัดบั 
แบบท่ี 1 

 

 
 

3.92 

 
 

มาก 

 
 

2 

แบบท่ี 2 

 

 
 

3.32 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4 

แบบท่ี 3 

 

 
 

4.07 

 
 

มาก 

 
 

1 

แบบท่ี 4 

 

 
 

3.74 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

3 

 

DPU



 
88 

 จากตารางท่ี 4.7 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
ในภาพรวม พบวา่ บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 3 มีความเหมาะสมเป็นอนัดบั 1 (ค่าเฉล่ีย 
4.07) รองลงมาเป็น บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 1 (ค่าเฉล่ีย 3.92) บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชย
เสาไห ้แบบท่ี 4 (ค่าเฉล่ีย 3.74)  และบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 2 (ค่าเฉล่ีย 3.32)  
ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 4.8 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 1-4 รายดา้น ของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑ์
ขา้วเจก๊เชยเสาไห้ 
 

อนัดบั (ค่าเฉล่ีย) 
แบบท่ี 1 

 

แบบท่ี 2 

 

แบบท่ี 3 

 

แบบท่ี 4 

 
1. การส่ือการดา้นการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์   

อนัดบั 2  
(3.89) 

อนัดบั 4  
(3.36) 

อนัดับ 1  
(3.95) 

อนัดบั 3  
(3.75) 

2. รูปแบบของบรรจุภณัฑมี์
ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์

อนัดบั 2  
(3.89) 

อนัดบั 4  
(3.18) 

อนัดับ 1  
(4.13) 

อนัดบั 3  
(3.67) 

3. กรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑ์
และการตลาด 

อนัดบั 2  
(4.05) 

อนัดบั 4  
(3.59) 

อนัดับ 1  
(4.18) 

อนัดบั 3  
(3.86) 

ภาพรวม อนัดบั 2  
(3.92) 

อนัดบั 4  
(3.32) 

อนัดับ 1  
(4.07) 

อนัดบั 3  
(3.74) 

 
 จากตารางท่ี 4.8 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
ในรายดา้น พบวา่ บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 3 มีความเหมาะสมทางดา้นการส่ือการดา้น
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ ความเหมาะสมดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสม
กบัตวัผลิตภณัฑ ์และดา้นกรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด เป็นอนัดบั 1 
 
 

DPU



 
89 

ตารางท่ี 4.9 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 1 ของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 1 
ราคาบรรจุภณัฑ ์10 บาท 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 

1.  การส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3.89 มาก 
1.1  รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 

3.64 
 

มาก 

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น 4.27 มากท่ีสุด 

1.3  การออกแบบโลโก ้(ตราสินคา้) 3.73 มาก 

1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 3.91 มาก 
2.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัตัวผลติภัณฑ์ 3.89 มาก 
2.1  รูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 4.09 มาก 
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้ 3.91 มาก 
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 3.73 มาก 

2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3.82 มาก 

2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค  3.91 มาก 

3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภัณฑ์และการตลาด 4.05 มาก 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 4.27 มากท่ีสุด 
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

3.82 
 
 
 

มาก 

ภาพรวม 3.92 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.9 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
แบบท่ี 1 พบวา่ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นได้
ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 4.27) ดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดในปัจจยัรูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.09) และดา้นกรรมวธีิการผลิตบรรจุ
ภณัฑแ์ละการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.27) 
 
ตารางท่ี 4.10 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 2 ของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 2 
ราคาบรรจุภณัฑ ์10 บาท 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 

1.  การส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3.36 ปานกลาง 
1.1  รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 

3.18 
 

ปานกลาง 

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น 3.73 มาก 
1.3  การออกแบบโลโก ้(ตราสินคา้) 3.27 ปานกลาง 

1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 3.27 ปานกลาง 

2.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัตัวผลติภัณฑ์ 3.18 ปานกลาง 
2.1  รูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 3.45 มาก 
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้ 3.27 ปานกลาง 

2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 3.00 ปานกลาง 

2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3.00 ปานกลาง 

2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค  3.18 ปานกลาง 
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภัณฑ์และการตลาด 3.59 มาก 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 3.45 มาก 
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3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

3.73 
 
 
 

มาก 

ภาพรวม 3.32 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.10 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
แบบท่ี 2 พบวา่ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นได้
ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.73) ดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดในปัจจยัรูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.45) และดา้นกรรมวธีิการผลิตบรรจุ
ภณัฑแ์ละการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดั
จาํหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
 
ตารางท่ี 4.11 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 3 ของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 3 
ราคาบรรจุภณัฑ ์20 บาท 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 

1.  การส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3.95 มาก 
1.1  รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 

4.27 
 

มากท่ีสุด 

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น 4.09 มาก 
1.3  การออกแบบโลโก ้(ตราสินคา้) 3.64 มาก 
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 3.82 มาก 
2.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัตัวผลติภัณฑ์ 4.13 มาก 
2.1  รูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 4.18 มาก 
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2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้ 4.00 มาก 
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 4.18 มาก 
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 4.09 มาก 
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค  4.18 มาก 
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภัณฑ์และการตลาด 4.18 มาก 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 4.18 มาก 
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

4.18 
 
 
 

มาก 

ภาพรวม 4.07 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
แบบท่ี 3 พบวา่ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัรูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชน
ทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชย (ค่าเฉล่ีย 4.27) ดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบั
ตวัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัรูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์การออกแบบมี
ความคิดสร้างสรรค ์และความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.18) และดา้นกรรมวธีิการ
ผลิตบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัตวัสินคา้ 
และความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
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ตารางท่ี 4.12 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 4 ของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 4 
ราคาบรรจุภณัฑ ์20 บาท 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 

1.  การส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3.75 มาก 
1.1  รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 

3.91 
 

มาก 

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น 3.82 มาก 
1.3  การออกแบบโลโก ้(ตราสินคา้) 3.45 มาก 
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 3.82 มาก 
2.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัตัวผลติภัณฑ์ 3.67 มาก 
2.1  รูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 3.64 มาก 
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้ 3.55 มาก 
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 3.91 มาก 
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3.45 มาก 
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค  3.82 มาก 
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภัณฑ์และการตลาด 3.86 มาก 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 3.73 มาก 
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

4.00 
 
 
 

มาก 

ภาพรวม 3.74 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.12 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
แบบท่ี 4 พบวา่ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัรูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชน
ทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชย (ค่าเฉล่ีย 3.91) ดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบั
ตวัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค ์(ค่าเฉล่ีย 3.91) และดา้น
กรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัความเหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
 
ตารางท่ี 4.13 สรุปผลขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 1-4 
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไหข้องกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
ทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

แบบที ่1 

 
โครงสร้าง/รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
    - มีความลงตวัของบรรจุภณัฑ์ เลือกวสัดุท่ีสอดคลอ้งกบังานดีไซน์และตวัผลิตภณัฑ ์
    - กระดาษตอ้งมีความแขง็แรงเพื่อรองรับนํ้าหนกัของขา้วไดดี้ ไม่ฉีกขาดง่าย 
    - บรรจุภณัฑย์งัไม่แสดงจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ 
    - การเจาะให้เห็นเมล็ดขา้วทาํใหผู้ซ้ื้อเห็นความสะอาดของขา้ว แต่การเจาะตรงรูปชอ้น-ส้อม 
อาจทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
การใช้สี/ภาพประกอบ 
    - เคร่ืองหมาย GI สีทองบนพื้นกระดาษสีนํ้าตาลไม่โดดเด่น 
    - ปรับเปล่ียนรูปแบบกราฟิกไม่ควรใชสี้ดาํ นํ้าเงิน เพราะไม่ส่ือถึงของกิน 
    - ชอ้นสีดาํใส่ Contour ขาว 
    - ปรับแบบเป็นสีเดียวจะประหยดัตน้ทุนในการพิมพม์ากกวา่ 3 สี 
    - พิมพด์ว้ย Soy ink น่าจะดี 
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การจัดวางองค์ประกอบ/การใช้ตัวอกัษร 
    - มีความเรียบง่ายและใหเ้น้ือหาครบถว้น สามารถมองเห็นสินคา้ภายใน 
ตราสินค้า 
    - โลโกมี้อตัตาลกัษณ์บ่งบอกถึงตวัผลิตภณัฑท์ั้งความงามและเน้ือหา 
    - โลโกค้าํวา่เจก๊เชยเล็กมาก ดูเหมือนขา้วเสาไหป้กติ 
    - โลโกเ้ล็ก ไม่เห็นวา่เป็นพนัธ์ุพิเศษเพราะไม่มีใครรู้จกัเจก๊เชย 
การส่ือความหมาย 
    - รูปแบบพอใชง้านได ้แต่งานไม่ส่ือสารในคร้ังแรกท่ีเห็น  
    - การออกแบบทนัสมยั แต่ยงัไม่บ่งบอกถึงคุณลกัษณะเฉพาะของขา้วเจก๊เชยไดเ้ตม็ท่ี 
    - น่าจะเพิ่มภาพท่ีส่ือถึงความเป็นขา้วเจก๊เชย 
แนวทางการปรับปรุง 
    - เพิ่มคาํวา่ 100% Organic เพื่อเป็นจุดขาย 
    - น่าจะมีเร่ืองราวของพนัธ์ขา้ว ประวติัความเป็นมาของขา้วเจก๊เชย จะช่วยใหสิ้นคา้มีความ
น่าสนใจมากข้ึน 
แบบที ่2 

 
โครงสร้าง/รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
    - ดูธรรมดาเกินไป  
    - การเจาะหนา้ต่างบริเวณดา้นล่างของกล่องทาํให้โชวสิ์นคา้กน้ถุงซ่ึงอาจมีขา้วแตกหกัหรือเศษ
ขา้วอยู ่ควรเจาะหนา้ต่างใหสู้งข้ึน 
การใช้สี/ภาพประกอบ 
    - สีสันและการจดัวางกราฟิกใหค้วามรู้สึกทนัสมยั สะอาด ดูนุ่มนวล หอม 
    - การใชสี้ยงัไม่ดึงดูดผูบ้ริโภคเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 
    - สีของกล่องไม่บ่งช้ีความต่างของชนิดขา้ว เช่น ขา้วขาว พื้นขาวจะดูยากมาก 
    - ปรับเปล่ียนเป็นการสกรีนลงบนตวัวสัดุท่ีเป็นถุงพลาสติกจะลงตวัมากยิง่ข้ึน 
การจัดวางองค์ประกอบ/การใช้ตัวอกัษร 
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    - ออกแบบสวยงามและให้ขอ้มูลครบถว้นกบัตวัผลิตภณัฑ ์
ตราสินค้า 
    - โลโกไ้ม่สวย ยงัไม่มีความโดดเด่น ปรับใหดู้น่าสนใจมากข้ึน  
    - ถา้กราฟิกมีสีท่ีดรอปก็ควรมีโลโกท่ี้เด่นเลย 
    - ตราสินคา้ สีในการพิมพอ์าจจะส่งผลกบัผลิตภณัฑเ์ร่ืองกล่ิน 
การส่ือความหมาย 
    - รูปแบบดูเป็นอาหารมากกวา่ 
แนวทางการปรับปรุง 
    - มองไม่เห็นวธีิแบ่งชนิดขา้วเพราะอยูด่า้นขา้ง เพิ่มเติมช่องสีดา้นหนา้ 
    - ทาํเชือกใหส้ามารถห้ิวได ้
    - สามารถเป็นของขวญั ของฝากท่ีดูดี ประทบัใจผูรั้บได้ 
    - ควรแสดงราคาสินคา้ดา้นหนา้กล่อง 
แบบที ่3 

 
โครงสร้าง/รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
    - ลกัษณะมีความแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค ์น่าสนใจท่ีนาํถุงกระสอบมาใช ้
    - ระวงัความแขง็แรงของวสัดุท่ีแตกต่างกนั คือ ผา้กระสอบและกระดาษ อาจทาํให้เกิดการฉีก
ขาดของฉลากไดง่้าย 
    - การบรรจุค่อนขา้งซบัซอ้นมีหลายขั้น (ขา้วแพค็ถุง ใส่ถุงกระสอบ ผกูปากถุง คาดฉลาก) ซ่ึงใน
อนาคตถา้มีออเดอร์จาํนวนมากอาจมีปัญหา 
การใช้สี/ภาพประกอบ 
    - ฉลากน่าจะใชก้ารสกรีนลายโลโกล้งบนผา้ 
    - ปรับเปล่ียนเป็นการสกรีนลงบนกระสอบขา้ว 
    - BG เปล่ียนสีได ้
การจัดวางองค์ประกอบ/การใช้ตัวอกัษร 
    - ควรปรับดีไซน์สายคาดใหเ้ขา้กบัถุงกระสอบดว้ยการใชก้ระดาษ Craft พิมพสี์เดียวลงไป   
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แทนกระดาษ Art ขาวแบบเดิม  
    - สายคาดน่าจะเป็นกระดาษคราฟเพื่อจะไดส่ื้อกบัผลิตภณัฑ ์
    - ฉลากไม่เหมาะกบัถุงท่ีใส่ อาจจะขาดง่าย 
ตราสินค้า 
    - โลโกไ้ม่สวย ควรทาํสีเดียวเลย 
    - ทาํโลโกเ้ป็นอาแป๊ะหรือควรมีเจก๊เชยสกรีนท่ีกระสอบเลยจะไดเ้ป็นท่ีจดจาํ 
การส่ือความหมาย 
    - การใชถุ้งกระสอบส่ือถึงความเป็นขา้วไดดี้ 
    - ส่ือสารวถีิวฒันธรรมความเป็นสินคา้ทางการเกษตรไดดี้ 
    - มีความคิดสร้างสรรค ์เลือกวสัดุท่ีสัมพนัธ์กบัตวัผลิตภณัฑ ์
    - บนฉลากมองเห็นความเป็นป้ายจงัหวดั ควรหาไอเดียท่ีมาของจงัหวดั ขา้วเจก๊เชย เสาไห ้เพิ่ม
ลงไป 
แนวทางการปรับปรุง 
    - มีเอกลกัษณ์ทาํใหเ้กิดการจดจาํและประทบัใจในการนาํไปเป็นของฝาก ของชาํร่วยในเทศกาล
พิเศษต่าง ๆ ได ้
    - เพิ่มคาํวา่ 100% Organic เพื่อเป็นจุดขาย 
    - รายละเอียดเน้ือหาเป็นป้ายผกูติดกบัตวัเชือกจะดูเรียบง่ายลงตวั 
    - หาวธีิปิดกระสอบขา้ว 
แบบที ่4 

 
โครงสร้าง/รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
    - มีความคิดสร้างสรรค ์เลือกวสัดุท่ีสัมพนัธ์กบัตวัผลิตภณัฑ ์
    - การออกแบบโดดเด่น เรียบง่ายและมีความชดัเจน มีการสร้างบุคลิกของแบรนดสิ์นคา้ไดต้รง
ตามเน้ือหามาก 
    - ไม่เห็นสินคา้ดา้นใน ไม่สามารถแยกสินคา้จากสีของบรรจุภณัฑไ์ด ้อาจเพิ่ม Check Box หรือ
สต๊ิกเกอร์ท่ีแยกประเภทสินคา้ 
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การใช้สี/ภาพประกอบ 
    - การพิมพร์ะบบออฟเซ็ตอาจมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ปรับรูปแบบเป็นการพิมพแ์บบสกรีนหรือสี
เดียวเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 
    - นาํเสนอในรูปแบบถุงผา้แทนการพิมพล์งบนกระดาษและมีเชือกท่ีเป็นลายผา้ขาวมา้จะ
สมบูรณ์มากข้ึน 
การจัดวางองค์ประกอบ/การใช้ตัวอกัษร 
    - ขอ้ความประโยชน์ของขา้วดา้นหลงัเป็น Infographic 
    - แถบสโลแกนและวธีิอธิบายการหุงขา้วใหเ้ป็นสีเดียวกนัทุกชนิดขา้ว 
    - GI เป็นจุดขายเอามาแปะใหโ้ดดเด่นกวา่น้ี 
    - ทาํสต๊ิกเกอร์ชุดชาวนาแปะเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย และสต๊ิกเกอร์สีของขา้วแต่ละชนิด 
ตราสินค้า 
    - โลโกย้งัไม่ส่ือ ควรปรับปรุงใหมี้ลกัษณะเฉพาะ 
    - โลโกไ้ม่สวย ตวัหนงัสือยงัไม่ลงตวั ออกแบบโลโกใ้หม่ 
    - เพิ่มโลโกด้า้นบนกล่อง 
การส่ือความหมาย 
    - ส่ือสารถึงวฒันธรรมไดช้ดัเจน มีความเหมาะสม สร้างการจดจาํไดดี้ มีเอกลกัษณ์ถึงความเป็น
ไทย 
    - การออกแบบสะทอ้นภาพชาวนามี Gimmick ในการใชผ้า้ขาวมา้จริงมาผกูเพิ่มลูกเล่นให้
น่าสนใจ สามารถสร้างรายไดใ้หก้ลุ่มผา้ขาวมา้ในทอ้งถ่ินเพิ่มดว้ย 
    - ดูไม่เป็นสินคา้เพื่อบริโภค เหมือนกล่องขายเส้ือ, ดูไม่เป็นอาหาร ไม่ใช่ขา้ว 
แนวทางการปรับปรุง 
    - เจาะหนา้ต่างเล็ก ๆ ดา้นขา้งกล่อง เพื่อใหเ้ห็นสินคา้ดา้นใน หรือมีภาพถ่ายประกอบบนกล่อง 
    - เจาะขอบใหมี้พื้นท่ียดืหยุน่อยา่งเช่นพวกลงั 
    - ควรใส่เร่ืองราวประวติัทอ้งถ่ินเพื่อสร้าง Brand Loyalty 
    - เพิ่มรูปชาวนาเก่ียวขา้วเพื่อเพิ่มความภูมิใจในสินคา้ 
    - ผา้ขาวมา้น่าจะใชป้ระโยชน์มากกวา่โบว ์
    - ผา้ขาวมา้ท่ีผกูคาดดูฟุ่มเฟือยเป็นการส้ินเปลือง ใชเ้วลาและแรงงานในการ Packing ควรทาํเป็น
กราฟฟิกดีกวา่ 
    - เปล่ียนวธีิการเปิดฝากล่องใหง่้ายข้ึน 
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4.9  ผลสรุปการประเมนิผลด้านการพฒันาออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้  
อ.หนองแซง จ.สระบุรี ส าหรับลูกค้าเป้าหมาย (นักท่องเทีย่ว) 

จากตน้แบบบรรจุภณัฑ์ทั้ง 4 แบบ ผูว้ิจยัได้นาํผลงานออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจ๊กเชยเสา
ไห้ไปดาํเนินการสอบถามกบัลูกคา้เป้าหมาย จาํนวน 30 ราย เพื่อสํารวจความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายผูบ้ริโภคขา้วถุง เป็นประโยชน์แก่ผูผ้ลิตขา้วต่อไป สรุปผลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.14 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้เป้าหมาย 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
เพศ   
      ชาย 9 30.00 
      หญิง 21 70.00 
อายุ   
      ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 2 6.67 
      21 – 30 ปี 12 40.00 
      31 – 40 ปี 10 33.33 
      41 – 50 ปี 4 13.33 
      50 ปีข้ึนไป 2 6.67 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
      มธัยมปลายหรือตํ่ากวา่ 2 6.67 
      อาชีวศึกษา 2 6.67 
      ปริญญาตรี 17 56.67 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 9 30.00 
อาชีพ   
      รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 6 20.00 
      คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 4 13.33 
      พนกังานบริษทัเอกชน 16 53.33 
      ชาวนา 2 6.67 
      นิสิต/นกัศึกษา 2 6.67 
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รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน   
      นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 1 3.33 
      10,001 – 20,000 บาท 6 20.00 
      20,001 – 30,000 บาท 5 16.67 
      30,001 – 40,000 บาท 6 20.00 
      40,001 – 50,000 บาท 8 26.67 
      50,001 บาทข้ึนไป 4 13.33 
ภูมิล าเนาเดิม   
      ภาคกลาง 22 73.33 
            กรุงเทพมหานคร 20 66.67 
            อยธุยา 1 3.33 
            นนทบุรี 1 3.33 
      ภาคเหนือ 4 13.33 
            เชียงใหม่ 1 3.33 
            เชียงราย 1 3.33 
            อุตรดิตถ์ 1 3.33 
            พะเยา 1 3.33 
      ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 6.67 
            นครราชสีมา 1 3.33 
            อุดรธานี 1 3.33 
      ภาคตะวนัตก 1 3.33 
            ราชบุรี 1 3.33 
      ภาคใต ้ 1 3.33 
            สงขลา 1 3.33 
ทีอ่าศัยปัจจุบัน   
      ภาคกลาง 28 93.33 
            กรุงเทพมหานคร 26 86.67 
            อยธุยา 1 3.33 
            นนทบุรี 1 3.33 
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      ภาคเหนือ 2 6.67 
            เชียงใหม่ 2 6.67 

 
จากตารางท่ี 4.14 ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้เป้าหมาย พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอาย ุ21 – 30 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 การศึกษา
สูงสุดในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รายไดต่้อเดือนของครัวเรือน 40,001 – 50,000 
บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ภูมิลาํเนาเดิมจงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคกลาง จาํนวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง จาํนวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.67 
 
ตารางท่ี 4.15 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 1-4 ในภาพรวม ของ
ลูกคา้เป้าหมาย 
 

ตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ ค่าเฉล่ียรวม ระดบัความเหมาะสม อนัดบั 
แบบท่ี 1 

 

 
 

3.51 

 
 

มาก 

 
 

4 

แบบท่ี 2 

 

 
 

3.77 

 
 

มาก 

 
 

3 

แบบท่ี 3 

 

 
 

3.93 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

1 

แบบท่ี 4 

 

 
 

3.78 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

2 
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 จากตารางท่ี 4.15 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ในภาพรวม พบวา่ บรรจุ
ภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 3 มีความเหมาะสมเป็นอนัดบั 1 (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาเป็น บรรจุ
ภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 4 (ค่าเฉล่ีย 3.78)  บรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 2 (ค่าเฉล่ีย 
3.77)  และบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห้ แบบท่ี 1 (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 4.16 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 1-4 รายดา้น ของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑ์
ขา้วเจก๊เชยเสาไห้ 
 

อนัดบั (ค่าเฉล่ีย) 
แบบท่ี 1 

 

แบบท่ี 2 

 

แบบท่ี 3 

 

แบบท่ี 4 

 
1. การส่ือการดา้นการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์   

อนัดบั 4 
 (3.49) 

อนัดับ 1 
 (3.78) 

อนัดบั 3 
 (3.69) 

อนัดบั 2 
 (3.76) 

2. รูปแบบของบรรจุภณัฑมี์
ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์

อนัดบั 4 
 (3.41) 

อนัดบั 3 
 (3.67) 

อนัดับ 1 
 (4.10) 

อนัดบั 2 
 (3.76) 

3. กรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑ์
และการตลาด 

อนัดบั 3 
 (3.80) 

อนัดบั 1 
 (4.00) 

อนัดับ 1 
 (4.00) 

อนัดบั 2 
 (3.85) 

ภาพรวม อนัดบั 4 
(3.51) 

อนัดบั 3 
(3.77) 

อนัดับ 1 
(3.93) 

อนัดบั 2 
(3.78) 

 
 จากตารางท่ี 4.16 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ในรายดา้น พบวา่ บรรจุภณัฑ์
ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 2 มีความเหมาะสมทางดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบกราฟิกบนบรรจุ
ภณัฑ ์เป็นอนัดบั 1 ส่วนบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 3 มีความเหมาะสมดา้นรูปแบบของ
บรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์และดา้นกรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด 
เป็นอนัดบั 1 
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ตารางท่ี 4.17 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 1 ของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 1 
ราคาบรรจุภณัฑ ์10 บาท 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 

1.  การส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3.49 มาก 
1.1  รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 

3.27 
 

ปานกลาง 

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น 3.73 มาก 
1.3  การออกแบบโลโก ้(ตราสินคา้) 3.40 ปานกลาง 
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 3.57 มาก 
2.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัตัวผลติภัณฑ์ 3.41 มาก 
2.1  รูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 3.60 มาก 
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้ 3.60 มาก 
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 3.17 ปานกลาง 
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3.50 มาก 
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค  3.20 ปานกลาง 
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภัณฑ์และการตลาด 3.80 มาก 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 3.87 มาก 
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

3.73 
 
 
 

มาก 

ภาพรวม 3.51 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.17 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบบท่ี 1 พบวา่ ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก โดยดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
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สูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑ์สามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.73) ดา้นรูปแบบ
ของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัรูปร่าง รูปทรง
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้(ค่าเฉล่ีย 3.60) และดา้นกรรมวธีิการผลิต
บรรจุภณัฑแ์ละการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) 
 
ตารางท่ี 4.18 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 2 ของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 2 
ราคาบรรจุภณัฑ ์10 บาท 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 

1.  การส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3.78 มาก 
1.1  รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 3.50 

มาก 

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น 3.93 มาก 
1.3  การออกแบบโลโก ้(ตราสินคา้) 3.87 มาก 
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 3.83 มาก 
2.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัตัวผลติภัณฑ์ 3.67 มาก 
2.1  รูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 3.80 มาก 
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้ 3.70 มาก 
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 3.67 มาก 
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3.53 มาก 
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค  3.67 มาก 
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภัณฑ์และการตลาด 4.00 มาก 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 4.03 มาก 
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 

3.97 
 

มาก 
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ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

 
 

ภาพรวม 3.77 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.18 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบบท่ี 2 พบวา่ ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก โดยดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑ์สามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.93) ดา้นรูปแบบ
ของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยัรูปร่าง รูปทรง
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.80) และดา้นกรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
 
ตารางท่ี 4.19 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 3 ของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 3 
ราคาบรรจุภณัฑ ์20 บาท 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 

1.  การส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3.69 มาก 
1.1  รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 

4.03 
 

มาก 

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น 3.63 มาก 
1.3  การออกแบบโลโก ้(ตราสินคา้) 3.50 มาก 
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 3.60 มาก 
2.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัตัวผลติภัณฑ์ 4.10 มาก 
2.1  รูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 4.17 มาก 
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้ 3.97 มาก 
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 4.23 มากท่ีสุด 
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 4.10 มาก 
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2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค  4.03 มาก 
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภัณฑ์และการตลาด 4.00 มาก 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 4.03 มาก 
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

3.97 
 
 
 

มาก 

ภาพรวม 3.93 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.19 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบบท่ี 3 พบวา่ ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก โดยดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดในปัจจยัรูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) ดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดใน
ปัจจยัการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์(ค่าเฉล่ีย 4.23) และดา้นกรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑแ์ละ
การตลาด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.03) 
 
ตารางท่ี 4.20 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 4 ของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 
 

การประเมินตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้แบบท่ี 4 
ราคาบรรจุภณัฑ ์20 บาท 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
เหมาะสม 

1.  การส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3.76 มาก 
1.1  รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 

4.03 
 

มาก 

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้น 3.83 มาก 
1.3  การออกแบบโลโก ้(ตราสินคา้) 3.50 มาก 
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 3.67 มาก 
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2.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกบัตัวผลติภัณฑ์ 3.76 มาก 
2.1  รูปร่าง รูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 3.63 มาก 
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้ 3.70 มาก 
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 4.03 มาก 
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3.67 มาก 
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค  3.77 มาก 
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภัณฑ์และการตลาด 3.85 มาก 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ 3.90 มาก 
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

3.80 
 
 
 

มาก 

ภาพรวม 3.78 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.20 การประเมินผลสาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แบบท่ี 4 พบวา่ ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก โดยดา้นการส่ือการดา้นการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดในปัจจยัรูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) ดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดใน
ปัจจยัการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 4.03) และดา้นกรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑแ์ละ
การตลาด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในปัจจยับรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
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ตารางท่ี 4.21 สรุปผลขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห้ แบบท่ี 1-4 
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 

ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะต่อตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไหข้องกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
แบบที ่1 

 

แบบที ่2 

 
ข้อดี ข้อดี 
- ชดัเจน ดูง่าย เห็นเมล็ดขา้วดา้นใน - บรรจุภณัฑสี์โทนสวา่งน่าซ้ือ 
- มีความเป็นทอ้งถ่ิน - สีสันสดใสกระตุน้ความอยากอาหาร 
- ชอบโลโกแ้บบน้ี ใหค้วามรู้สึกราคาไม่แพง - ดูสวยงามใหเ้ป็นของฝากได ้
ข้อเสีย ข้อเสีย 
- Earth Tone น่าจะเหมาะกวา่น้ี - ไม่ค่อยดึงดูดใหส้นใจสินคา้ 
- ตาํแหน่ง GI ดา้นหนา้ยงัไม่ลงตวั - เรียบง่ายไป ไม่ต่างจากสินคา้ประเภทอ่ืน 
- คลา้ยกบัสินคา้เดียวกนัในทอ้งตลาด - บรรจุภณัฑใ์หค้วามรู้สึกเจาะจง 
- ยงัไม่น่าดึงดูด กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ไม่ใช่กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
แนวทางการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 
- สร้างมูลค่าเพิ่มในการวางจาํหน่ายดว้ยการ
ระบุภาษาองักฤษดว้ย 

- อยากใหส้ะทอ้นถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ
กลุ่มผูผ้ลิตขา้ว 

- ไม่ตอ้งมีกราฟฟิกชอ้น-ส้อม เพราะไม่เขา้กบั
ผลิตภณัฑ์  
- ควรส่ือถึงจงัหวดัสระบุรี เช่น ลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้พาะปลูก เป็นตน้  
- สร้างจุดขายใส่รายละเอียดของชุมชนใน
บรรจุภณัฑ์  
- กระดาษท่ีใชค้วรบอกวา่ Recycle หรือเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือผลิตจากชุมชน  
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แบบที ่3 

 

แบบที ่4 

 
ข้อดี ข้อดี 
- วสัดุท่ีใชส่ื้อถึงชุมชนทอ้งถ่ินไดดี้ - มีความเก๋ เป็นทอ้งถ่ิน 
- สร้างความแตกต่างชดัเจน เพิ่มมูลค่าสินคา้
ได ้ 

- รูปแบบน่าดึงดูดใจ โดนเด่นกวา่ยีห่อ้อ่ืน ๆ 
ในทอ้งตลาด 

- สามารถซ้ือเป็นของฝาก เพราะดูสวยงาม  
ไม่เชย  
- เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถนาํนาํถุงไป
ใชต่้อไปอีก  
- ลูกคา้ต่างชาติน่าจะชอบ  
ข้อเสีย ข้อเสีย 
- ดูธรรมดาเกินไป ไม่น่าดึงดูด - ดูไม่น่ากิน 
- ไม่สามารถมองเห็นเมล็ดขา้วภายในได ้ - ลกัษณะไม่ทนัสมยั 
 - แยกประเภทสินคา้ไม่ค่อยชดัเจน 

 

- เส้ือม่อฮ่อมดูเป็นเกษตรกรชาวเหนือมากกวา่
เกษตรกรภาคกลาง ยงัไม่เป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวนาขา้วเจก๊เชย 

แนวทางการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 
- ฉลากท่ีเป็นกระดาษไม่เขา้กบับรรจุภณัฑ์ 
อาจใชผ้า้ดิบ Silk Screen ขอ้ความลงไปแทน
การใชก้ระดาษ 

- บรรจุภณัฑส์ะทอ้นประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดดี้ แต่ผา้ม่อฮ่อมท่ีผกูติดอาจหลุดได ้
ควรติดในลกัษณะอ่ืนแทน 

 - มีวงเล็บภาษาองักฤษเพื่อขายชาวต่างชาติ 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
บทสรุปผลงานวจิยัเร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับขา้วเจก๊เชย เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาองคป์ระกอบต่างๆในการใชอ้อกแบบบรรจุภณัฑข์า้ว และพฒันาการ
ออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อช่วยใหก้ลุ่มเกษตรกรมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ ของ
ตนเองและกลุ่มในการจดัจาํหน่ายขา้ว อนัเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และสุดทา้ยก็เพื่อสาํรวจความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ผูบ้ริโภคขา้วถุงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูผ้ลิตขา้วต่อไป 

ดงันั้นในการนาํเสนอรูปแบบผลงานบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชย เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงค์
ดงักล่าว ก็ไดมี้การทาํแบบสอบถามเพื่อหาขอ้มูลดา้นต่างๆกบั 
1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วเจ๊กเชย เสาไห ้ท่ีอาศยัอยูท่ี่ในตาํบลหนองควายโซอาํเภอหนองแซง 
จงัหวดัสระบุรี  
2. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์(รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนวชิาทางดา้นการออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์ตามมหาวทิยาลยัต่างๆ) 
3. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางบนถนนมิตรภาพ) 
  องคป์ระกอบในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ไดส้รุปและแบ่งความสาํคญัหลกัเป็น 2 ส่วนคือ 
หน้าที่และบทบาทของบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกผลงานการ
ออกแบบบรรจุภณัฑต์ามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไวมี้องคป์ระกอบต่างๆดงัน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีรองรับสินคา้ (Contain) เพื่อใหสิ้นคา้ใหอ้ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้น หรือตาม

รูปร่างของภาชนะ 

2. ทาํหนา้ท่ีป้องกนั (Protect) บรรจุภณัฑจ์ะทาํหนา้ท่ีป้องกนัสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายใน

ไม่ใหบุ้สลาย เสียรูป หรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 

3. ทาํหนา้ท่ีรักษา (Preserve) โดยบรรจุภณัฑส์ามารถรักษาคุณภาพสินคา้ใหค้งเดิมตั้งแต่

ผูผ้ลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค ทนทานต่อการขนยา้ยขนส่ง 

4. บ่งช้ี (Identify)  หรือแจง้ขอ้มูล(Inform) รายละเอียดต่างๆของสินคา้เก่ียวกบัชนิด 

คุณภาพ แหล่งท่ีมา หรือจุดหมายปลายทางโดยหีบห่อจะแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
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5. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยโนม้นา้วใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

6. สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์สร้างความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ

ของผูบ้ริโภค ดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 

7. การแสดงตวั (Presentation) คือ ส่ือความหมาย  บุคลิกภาพ ภาพพจน์  การออกแบบ

และสีสัน ใหข้อ้มูลผลิตภณัฑช์ดัเจน  แสดงถึงคุณภาพความคุม้ค่า สร้างความมัน่ใจ 

ต่อผูบ้ริโภค  

ผลจากกการน าเสนอรูปแบบผลงานบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ มีรายละเอยีดดังนี้ 
5.1.1 การประเมินผลของแบบท่ี 1 พบวา่กลุ่มผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความเหมาะสมรวมอยู่
ท่ี 4.16 คะแนน (ดูบทท่ี 4 ในตารางท่ี 4.3) โดยท่ีใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นการออกแบบกราฟิก
สูงท่ีสุด แต่ใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นการส่ือสารนอ้ยท่ีสุดเพราะได ้คะแนน
เฉล่ีย 4.10 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบใหค้ะแนนความเหมาะสมของแบบท่ี 1 อยูท่ี่3.92(ดูบท
ท่ี 4 ในตารางท่ี 4.9) คือคะแนนเร่ืองบรรจุภณัฑส์ามารถแสดงขอ้มูลไดค้รบถว้น  ในส่วนของ
รูปแบบการส่ือสารประเพณีทอ้งถ่ิน ไดค้ะแนนตํ่าท่ีสุด ส่วนในกลุ่มของนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนน
ความเหมาะสมโดยรวมของแบบท่ี 1 อยูท่ี่ 3.51(ดูบทท่ี 4 ในตารางท่ี 4.17) ขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ 
บรรจุภณัฑส์ามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัตวัสินคา้ได ้ส่วนหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนตํ่าสุดในดา้นความคิด
สร้างสรรคใ์นการออกแบบ โดยมีขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูป้ระกอบการวา่ทางดา้นการออกแบบยงั
ไม่โดดเด่น เหมือนแบบอ่ืนๆในทอ้งตลาด โครงสร้างบรรจุภณัฑข์า้วเป็นรูปแบบทัว่ไป มีเห็นหลาย
ราย และตวัอกัษร "ขา้วเจก๊เชยเสาไห"้ ตอ้งเด่นกวา่น้ีซ่ึงก็ตรงกบักลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์และก็ตรงกนักบัทฤษฎีเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ ์(บทท่ี2 หนา้18) ท่ีวา่ “การบ่งช้ี
ผูผ้ลิต และหรือตราสินคา้ซ่ึงถือเป็นอีกคุณสมบติัหน่ึงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่บนบรรจุภณัฑปั์จจุบนั และมี
ระดบัความสาํคญั 100% ทั้งน้ีเน่ืองจากการบ่งช้ีถึงผูผ้ลิตถือเป็นคุณสมบติัพื้นฐานท่ีบรรจุภณัฑทุ์ก
ชนิดพึงมี” โดยกลุ่มผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบก็ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ ถา้จะปรับปรุงบรรจุ
ภณัฑน้ี์ใหดี้ข้ึนควรเพิ่มคาํวา่ 100% Organic เพื่อเป็นจุดขาย และน่าจะมีเร่ืองราวของพนัธ์ุขา้ว 
ประวติัความเป็นมาของขา้วเจก๊เชย จะช่วยใหสิ้นคา้มีความน่าสนใจมากข้ึนโดยท่ีกลุ่มของลูกคา้
เป้าหมายหรือนกัท่องเท่ียวก็ไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ ควรสร้างมูลค่าเพิ่มในการวางจาํหน่าย
ดว้ยการระบุภาษาองักฤษดว้ย และไม่ตอ้งมีกราฟฟิกชอ้น-ส้อม เพราะไม่เขา้กบัผลิตภณัฑ ์ 
 
5.1.2 การประเมินผลของแบบท่ี 2 พบวา่กลุ่มผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความเหมาะสมรวมอยู่
ท่ี 3.96  คะแนน (ดูบทท่ี 4 ในตารางท่ี 4.4) โดยท่ีใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นการใชง้านจริงสูง 
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ท่ีสุด 4.10  แต่ใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑน์อ้ยท่ีสุดได ้คะแนนเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.8  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบใหค้ะแนนภาพรวมของแบบท่ี 2 อยูท่ี่ 3.32 (ดูบทท่ี 4 ในตาราง
ท่ี 4.10) โดยการส่ือสารดา้นการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑมี์ค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยับรรจุภณัฑ์
สามารถแสดงขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดค้รบถว้นคือ 3.73  โดยรูปแบบของบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบั
ตวัผลิตภณัฑไ์ดค้ะแนนตํ่าท่ีสุดในแง่ของการมีความคิดสร้างสรรคแ์ละวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์ส่วนในกลุ่มของนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนความเหมาะสมโดยรวมของแบบท่ี 2 อยูท่ี่ 3.77 
(ดูบทท่ี 4 ในตารางท่ี 4.18) ขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้โดย
ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ส่วนหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนตํ่าสุดคือในดา้นรูปแบบท่ีไม่ค่อยสะทอ้นถึงประเพณี
วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินของผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย  โดยค่าไดค้่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.50 
โดยมีขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูป้ระกอบการวา่การออกแบบ การออกแบบตวัหนงัสือขา้วชนิดต่างๆมี
ขนาดเล็กไป บรรจุภณัฑถื์อจริงไม่ได ้ควรมีหูห้ิว จะไดถื้อไดส้ะดวก 
โดยกลุ่มผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบก็ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ รูปแบบของบรรจุภณัฑดู์ธรรมดา
เกินไป การเจาะหนา้ต่างบริเวณดา้นล่างของกล่องทาํให้โชวสิ์นคา้กน้ถุงซ่ึงอาจมีขา้วแตกหกัหรือ
เศษขา้วอยู ่ควรเจาะหนา้ต่างใหสู้งข้ึน สีสันและการจดัวางกราฟิกใหค้วามรู้สึกทนัสมยั สะอาด ดู
นุ่มนวล หอม  แต่การใชสี้ยงัไม่ดึงดูดผูบ้ริโภคเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาด สีของกล่องไม่บ่งช้ีความ
ต่างของชนิดขา้ว การออกแบบโลโกไ้ม่สวย ยงัไม่มีความโดดเด่น และควรปรับปรุงโดย ควรทาํ
หนา้ต่างโชวสิ์นคา้ใหสู้งกวา่เดิม, และท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มผูผ้ลิตขา้เจก๊เชยก็คือบรรจุภณัฑน้ี์ถือจริง
ไม่ได ้ดงันั้นเลยเสนอทาํเชือกใหส้ามารถห้ิวได ้ 
ส่วนกลุ่มลูกคา้เป้าหมายบอกวา่ บรรจุภณัฑแ์บบน้ีใชสี้โทนสวา่งน่าซ้ือ เพราะสีสันสดใสกระตุน้
ความอยากอาหาร ซ่ึงตรงกนักบัทฤษฎีคุณสมบติัเลขศิลป์บนบรรจุภณัฑใ์นขอ้ท่ี5 (หนา้ 19) ท่ีวา่ 
“การดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค ในตลาดคา้ปลีกปัจจุบนัซ่ึงเป็นร้านคา้แบบบริการตวัเอง (Self-
service) ท่ีมีบรรจุภณัฑ์หลากหลายชนิดวางเรียงอยูบ่นชั้นจดัจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือดว้ย
ตนเอง บรรจุภณัฑจึ์งจาํเป็นจะตอ้งมีความโดดเด่นสะดุดตา และสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ผูบ้ริโภคใหห้นัมามองและเกิดความสนใจจนกระทัง่ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด โดยระดบัความสาํคญัของ
การดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคคิดเป็น 66%” และยิง่กวา่นั้นยงัเสนอเพิ่มเติมอีกวา่บรรจุภณัฑน้ี์ 
ดูสวยงามใหเ้ป็นของฝากได ้แต่ในส่วนขอ้เสีย ก็บอกวา่ไม่ค่อยดึงดูดใหส้นใจสินคา้ 
เพราะดูเรียบง่ายไป ไม่ต่างจากสินคา้ประเภทอ่ืน และแนวทางการปรับปรุงก็อยากใหส้ะทอ้นถึง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วมากข้ึน 
 

DPU



 
113 

5.1.3 การประเมินผลของแบบท่ี 3 พบวา่กลุ่มผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความเหมาะสมรวมอยู่
ท่ี 4.24 คะแนน (ดูบทท่ี 4 ในตารางท่ี 4.5) โดยท่ีใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นการออกแบบกราฟิก
สูงท่ีสุด 4.50  แต่ใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นการส่ือสารนอ้ยท่ีสุดเพราะไดค้ะแนน
เฉล่ีย 3.80  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบใหค้ะแนนความเหมาะสมของแบบท่ี 3 อยูท่ี่ 4.07 (ดูบท
ท่ี 4 ในตารางท่ี 4.11) คือไดค้ะแนนสูงสุด 4.27 เร่ืองของรูปแบบการสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรม
ของชุมชนทอ้งถ่ินของผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชย ส่วนในส่วนของการส่ือสารดา้นการออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภณัฑ ์ในขอ้ของการออกแบบโลโกไ้ดค้ะแนนตํ่าท่ีสุดคือเท่ากบั 3.64  ส่วนในกลุ่มของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายหรือนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนความเหมาะสมโดยรวมของแบบท่ี 3 อยูท่ี่ 3.93 (ดูบท
ท่ี 4 ในตารางท่ี 4.19) ขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ การออกแบบบรรจุภณัฑแ์บบท่ี3 น้ีมีความคิด
สร้างสรรคดี์ ได ้4.23  ส่วนหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนตํ่าสุดในดา้นการออกแบบตราสินคา้หรือโลโกอ้ยูท่ี่ 
3.50 โดยมีขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูป้ระกอบการวา่บรรจุภณัฑแ์บบน้ีฉลากเล็กไปนิด และยงัขาด
รายละเอียดบางอยา่ง และควรโชวใ์ห้เห็นภาพสินคา้ภายในถุงดว้ย 
ในกลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์มีขอ้เสนอแนะวา่ดา้นโครงสร้างและรูปแบบ
ของบรรจุภณัฑมี์ความแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค ์แปลกใหม่ท่ีนาํถุงกระสอบมาใช ้แต่การ
บรรจุค่อนขา้งซบัซอ้นมีหลายขั้นซ่ึงในอนาคตถา้มีออเดอร์จาํนวนมากอาจมีปัญหาได ้ควรปรับ
ดีไซน์สายคาดใหเ้ขา้กบัถุงกระสอบดว้ย เช่นการใชก้ระดาษ Craft พิมพสี์เดียวลงไป แทนกระดาษ 
Art ขาวแบบเดิม ในส่วนของตราสินคา้ ยงัไม่สวย ควรทาํสีเดียว หรือออกแบบทาํโลโกเ้ป็นรูปอา
แป๊ะเจก๊เชยจะไดเ้ป็นท่ีจดจาํ ในส่วนการใชถุ้งกระสอบส่ือถึงความเป็นขา้วไดดี้, ส่ือสารวถีิ
วฒันธรรมความเป็นสินคา้ทางการเกษตรไดดี้, มีความคิดสร้างสรรค ์เลือกวสัดุท่ีสัมพนัธ์กบัตวั
ผลิตภณัฑ ์และแนะนาํวา่ควรปรับปรุง ควรหาไอเดียท่ีมาของจงัหวดัท่ีผลิต ขา้วเจก๊เชย เสาไห ้เพิ่ม
ลงไป เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ทาํใหเ้กิดการจดจาํและประทบัใจในการนาํไปเป็นของฝาก ของชาํร่วยใน
เทศกาลพิเศษต่าง ๆ ได ้และสุดทา้ยเสนอวา่ควรเพิ่มคาํวา่ 100% Organic เพื่อเป็นจุดขาย  
โดยท่ีกลุ่มของลูกคา้เป้าหมายหรือนกัท่องเท่ียวก็ไดใ้หค้วามคิดเห็นใกลเ้คียงกบัผุเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบวา่ วสัดุท่ีใชส่ื้อถึงชุมชนทอ้งถ่ินไดดี้  มีความเก๋ เป็นทอ้งถ่ิน สร้างความแตกต่างชดัเจน 
เพิ่มมูลค่าสินคา้ได ้สามารถซ้ือเป็นของฝากได ้เพราะดูสวยงาม ไม่เชย มีความเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถนาํถุงไปใชต่้อไปอีก ซ่ึงตรงตามทฤษฎีท่ีวา่ ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑแ์ละผูผ้ลิตสินคา้
ควรตระหนกัถึงผลกระทบของบรรจุภณัฑ์ต่อส่ิงแวดลอ้มและควรผลิตบรรจุภณัฑห์รือใชบ้รรจุ
ภณัฑใ์หเ้หมาะสม (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย ์,2550: 48) โดยในขอ้ท่ี 5 ) หนา้ 29 ( “กล่าววา่บรรจุภณัฑ์
จะตอ้งออกแบบโดยทราบถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และควรหาโอกาสในการหมุนเวยีน 
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นาํไปใชป้ระโยชน์และใชซ้ํ้ าตามความเหมาะสม” และส่วนการนาํกระสอบมาใชน้ี้เองทางกลุ่ม
ผูบ้ริโภคก็เห็นวา่ลูกคา้ต่างชาติน่าจะชอบ แต่ก็มีขอ้เสียคือ บรรจุภณัฑแ์บบน้ีไม่สามารถมองเห็น
เมล็ดขา้วภายในได ้และเสนอแนวทางการปรับปรุงไวว้า่ ฉลากท่ีเป็นกระดาษไม่เขา้กบับรรจุภณัฑ ์
อาจเปล่ียนใชผ้า้ดิบ และ Silk Screen ขอ้ความลงไปแทนการใชก้ระดาษ 
 
5.1.4  การประเมินผลของแบบท่ี 4 พบวา่กลุ่มผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความเหมาะสมรวมอยู่
ท่ี 4.42 คะแนน (ดูบทท่ี 4 ในตารางท่ี 4.6) โดยท่ีใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นการออกแบบกราฟิก
สูงท่ีสุด 4.60  แต่ใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นการใชง้านจริงได ้คะแนนเฉล่ีย 4.30 ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบใหค้ะแนนความเหมาะสมของแบบท่ี 4 อยูท่ี่ 3.92 (ดูบทท่ี 4 ในตารางท่ี 4.12) คือ
คะแนนเร่ืองความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการจดัจาํหน่ายไดค้ะแนนสูงสุดท่ี 4.00  ใน
ส่วนการออกแบบโลโกแ้ละวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑไ์ดค้ะแนนตํ่าท่ีสุดคือ 3.45 ส่วน
ในกลุ่มของนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนความเหมาะสมโดยรวมของแบบท่ี 1 อยูท่ี่ 3.78 
(ดูบทท่ี 4 ในตารางท่ี 4.20) ขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ การออกแบบบรรจุภณัฑมี์ความคิดสร้างสรรค์
และรูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชยไดค้ะแนน
เท่ากนัท่ี 4.03 ส่วนหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนตํ่าสุดในดา้นการออกแบบตราสินคา้ท่ี 3.50 โดยกลุ่ม
ผูป้ระกอบการมีขอ้เสนอแนะดงัน้ีคือ บรรจุภณัฑใ์ชสี้ม่อฮ่อมซ่ึงดูทึบไป และควรทาํให้ผา้ขาวมา้
น่ิมลงเพิ่มการเจาะหนา้ต่างเล็กๆไป อาจอยูต่รงคอเส้ือ , ปรับช่องใหมี้ความกวา้งเพิ่มข้ึนเพื่อให้
มองเห็นขา้วในกล่อง ในขอ้น้ีตรงกบัทฤษฎีการออกแบบคุณสมบติัเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ ์(หนา้ 
19) ในขอ้ท่ี 1 ท่ีพดูถึง “การบ่งช้ีผลิตภณัฑ์ (Identification) ถือเป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีเรข
ศิลป์บนบรรจุภณัฑพ์ึงมีเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท์างการตลาด โดยมีระดบัความสําคญั 100% 
บรรจุภณัฑท่ี์ดีจะตอ้งสามารถบ่งช้ีไดว้า่ผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายในนั้นคืออะไร เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถ
เลือกซ้ือไดถู้กตอ้ง และสามารถแยกแยะประเภทของสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว” 
กลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑมี์ความคิดเห็นในแบบท่ี 4 ดงัน้ีคือ รูปแบบของ
บรรจุภณัฑมี์ความคิดสร้างสรรคดี์ การออกแบบโดดเด่น เรียบง่ายและมีความชดัเจน, มีการสร้าง
บุคลิกของแบรนดสิ์นคา้ไดต้รงตามเน้ือหามาก แต่ไม่เห็นสินคา้ดา้นใน จึงไม่สามารถแยกสินคา้จาก
สีของบรรจุภณัฑไ์ด ้อาจเพิ่ม Check Box หรือสต๊ิกเกอร์ท่ีแยกประเภทสินคา้ ควรมี ขอ้ความ
ประโยชน์ของขา้วดา้นหลงัเป็น Infographic , แถบสโลแกนและวธีิอธิบายการหุงขา้วใหเ้ป็นสี
เดียวกนัทุกชนิดขา้ว ส่วนโลโกย้งัไม่ส่ือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทใด ควรปรับปรุงให้มี
ลกัษณะเฉพาะ บรรจุภณัฑแ์บบท่ี4น้ี ส่ือสารถึงวฒันธรรมไดช้ดัเจน มีความเหมาะสม สร้างการ
จดจาํไดดี้ มีเอกลกัษณ์ถึงความเป็นไทย , การออกแบบสะทอ้นภาพชาวนามี Gimmick ในการใช้
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ผา้ขาวมา้จริงมาผกูเพิ่มลูกเล่นใหน่้าสนใจ แต่ดูไม่เป็นสินคา้เพื่อบริโภค เหมือนกล่องขายเส้ือ, ดูไม่
เป็นอาหาร ไม่ใช่ขา้ว ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบมีแนวทางการปรับปรุงบรรจุภณัฑต่์อวา่ ควร
เจาะหนา้ต่างเล็ก ๆ ดา้นขา้งกล่อง เพื่อให้เห็นสินคา้ดา้นใน หรือมีภาพถ่ายประกอบบนกล่อง, ควร
ใส่เร่ืองราวประวติัทอ้งถ่ินเพื่อสร้าง Brand Loyalty , เพิ่มรูปชาวนาเก่ียวขา้วเพื่อเพิ่มความภูมิใจใน
สินคา้, และควรเปล่ียนวธีิการเปิดฝากล่องใหง่้ายข้ึนกวา่เดิม 
โดยท่ีกลุ่มของลูกคา้เป้าหมายหรือนกัท่องเท่ียวก็ไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ วสัดุท่ีใชส่ื้อถึง
ชุมชนทอ้งถ่ินไดดี้ , รูปแบบน่าดึงดูดใจ โดนเด่นกวา่ยีห่อ้อ่ืน ๆ ในทอ้งตลาด แต่มีขอ้เสียคือดูไม่น่า
กิน, ลกัษณะไม่ทนัสมยั, แยกประเภทสินคา้ไม่ค่อยชดัเจน การใชเ้ส้ือม่อฮ่อมดูเป็นเกษตรกรชาว
เหนือมากกวา่เกษตรกรภาคกลาง ยงัไม่เป็นเอกลกัษณ์ของชาวนาขา้วเจก๊เชย และถา้จะปรับปรุงก็
ควรให ้บรรจุภณัฑส์ามารถสะทอ้นประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินไดดี้ข้ึน 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการท่ีศึกษาผลการประเมินท่ีไดรั้บจากทั้ง 3 กลุ่ม (1.ผูป้ระกอบการคา้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้

2.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์และ 3.กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ) พบวา่ แบบที ่3 ไดค้ะแนน
จากแบบสอบถามสูงท่ีสุดเพราะผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่ แบบท่ี3 มีลกัษณะ
แปลกตา มีความคิดสร้างสรรค ์มีความเก๋ เป็นทอ้งถ่ิน การใชถุ้งกระสอบส่ือถึงความเป็นขา้วไดดี้, 
ส่ือสารวถีิวฒันธรรมความเป็นสินคา้ทางการเกษตรไดดี้สร้างความแตกต่างชดัเจน เพิ่มมูลค่าสินคา้
ได ้สามารถซ้ือเป็นของฝาก เพราะดูสวยงาม ไม่เชย และ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถนาํถุงไป
ใชต่้อไปอีก 

แบบที4่ ไดค้ะแนนมาเป็นอนัดบั2 (ยกเวน้กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเห็นวา่แบบท่ี3จะมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด)โดยมีความคิดเห็นวา่ บรรจุภณัฑแ์บบท่ี 3 น้ีใชว้สัดุท่ีใชส่ื้อถึงชุมชนทอ้งถ่ินได้
ดี มีรูปแบบน่าดึงดูดใจ โดดเด่นกวา่ยีห่อ้อ่ืน ๆ ในทอ้งตลาด แต่มีขอ้เสีย คือดูไม่น่ากิน ลกัษณะไม่
ทนัสมยั และแยกประเภทสินคา้ไม่ค่อยชดัเจนดูไม่ค่อยเหมือนผลิตภณัฑอ์าหาร โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การออกแบบบรรจุภณัฑไ์ดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ แบบท่ี 3 น้ีมีความคิดสร้างสรรคท่ี์ดี, การออกแบบ
โดดเด่น เรียบง่ายและมีความชดัเจน, มีการสร้างบุคลิกของแบรนดสิ์นคา้ไดต้รงตามเน้ือหามาก, แต่
ขอ้เสียตรงท่ีไม่เห็นสินคา้ดา้นใน ไม่สามารถแยกสินคา้จากสีของบรรจุภณัฑไ์ด ้และผูผ้ลิตก็ให้
ความคิดเห็นวา่แบบท่ี4 ใหสี้สีม่อฮ่อมทึบไป,  ควรเจาะหนา้ต่างเล็กไป อาจอยูต่รงคอเส้ือ และปรับ
ช่องใหมี้ความกวา้งเพิ่มข้ึนเพื่อใหม้องเห็นขา้วในกล่องได ้

แบบที1่ ไดค้ะแนนมาเป็นอนัดบั 3 ดา้นผูป้ระกอบการผลิตขา้วเจก๊เชยเห็นวา่แบบน้ี
ทางดา้นการออกแบบกราฟิก จะไม่โดดเด่น เหมือนกบัแบบอ่ืนๆในทอ้งตลาด ส่วนผูเ้ชียวชาญดา้น
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การออกแบบเห็นวา่การออกแบบดูทนัสมยัดี แต่ยงัไม่บ่งบอกถึงคุณลกัษณะเฉพาะของขา้วเจก๊เชย
ไดเ้ตม็ท่ี, น่าจะเพิ่มภาพท่ีส่ือถึงความเป็นขา้วเจก๊เชยมากข้ึน  และดา้นของผูซ้ื้อเห็นวา่ บรรจุภณัฑ์
แบบท่ี1 น้ียงัไม่ค่อยดึงดูดให้สนใจสินคา้มากนกั มีแบบเรียบง่ายไป ไม่ต่างจากสินคา้ประเภทอ่ืน 

แบบที2่ ไดค้ะแนนมาเป็นอนัดบัสุดทา้ย ผูป้ระกอบการผลิตขา้วเจก๊เชยเห็นตรงกนักบั
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละผูบ้ริโภควา่ บรรจุภณัฑแ์บบท่ี2น้ีมีสีสันและการจดัวาง
กราฟิกใหค้วามรู้สึกทนัสมยั สะอาด ดูนุ่มนวล แต่การใชสี้และรูปแบบยงัไม่ดึงดูดผูบ้ริโภคเม่ือ
เทียบกบัคู่แข่งในตลาด 
และมีแนวทางการปรับปรุง คืออยากใหส้ะทอ้นถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจก๊เชยเสา
ไห ้ใหม้ากกวา่น้ี 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 หลงัจากการวจิยัแลว้พบวา่ การพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อหาเอกลกัษณ์ใหก้บักลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วเจก๊เชยเสาไหน้ั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความยากท่ีจะสามารถสรุปได ้เพราะก็มีเกษตรกร
กลุ่มอ่ืนๆ ก็มีเอกลกัษณ์ในลกัษณะใกลเ้คียงกนั ไม่มีอะไรโดดเด่นแตกต่างกนัมากนกั ดงันั้นจึงควร
มีการศึกษาถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน เจาะจงลึกลงไปเฉพาะท่ีในเขตชุมชนหนองควายโซ อาํเภอหนอง
แซง จงัหวดัสระบุรีและบริเวณใกลเ้คียงน้ี โดยผูว้จิยัอาจจะคน้พบเอกลกัษณ์พื้นถ่ินในพื้นท่ีเพื่อ
พฒันาใหเ้กิดเป็นแนวทางใหม่จากผูว้จิยัเองเพื่อนาํมาใชพ้ฒันาการออกแบบสร้างภาพลกัษณ์ใหม่
ไดดี้กวา่เดิม 
5.3.2 การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการผลิตบรรจุภณัฑอ์ยา่งง่ายๆสาํหรับกลุ่มเกษตรกรน้ีมี
ความสาํคญัอยา่งมากเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการผลิต ถา้จะตอ้งพึ่งพา
หน่วยงานราชการในการผลิตบรรจุภณัฑ์หรือไปจา้งโรงพิมพบ์รรจุภณัฑก์็อาจจะทาํใหสู้ญเสีย
รายได ้จึงควรมีการให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรใหส้ามารถเขา้ใจงานออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละวธีิการ
ผลิตบรรจุภณัฑ์อยา่งง่ายๆ ทาํไดด้ว้ยตนเองเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและจะไดมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนอีกดว้ย 
5.3.3 ควรศึกษาการดา้นการตลาดและช่องทางการจดัจาํหน่าย และแนวทางการเผยแพร่โฆษณามา
เพิ่มเติมเพื่อจะเป็นแนวทางเสริม ในการศึกษาวจิยัทั้งทางดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์สาํหรับขา้ว
เจก๊เชยเสาไหใ้นบรรลุจุดประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพในโอกาสต่อต่อไป 
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การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 
ในการสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพทีจ่ะสามารถนาไปใช้ได ้

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีน่ามาวเิคราะหเ์พื่อตอบปญัหาการวจิยัไดเ้ป็นอย่างด ีจ าเป็นจะตอ้งมี
ขัน้ตอนทีเ่ป็นระบบในการสรา้งและพฒันา โดยหลงัจากสรา้งเครือ่งมอืเสรจ็แลว้จะตอ้งน า
เครือ่งมอืไปทดลองใชแ้ลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อหาค่าดชันีทีบ่่งชีคุ้ณภาพของเครื่องมอืนัน้ๆ 
ว่าเป็นอย่างไรทีเ่ป็นขัน้ตอนของ “การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั” 

วธิกีารตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา เป็นการตรวจสอบเครือ่งมอืมคีวามเป็น
ตวัแทน หรอืครอบคลุมเนื้อหาหรอืไม่จากการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญในศาสตรท์างดา้นการ
ออกแบบนิเทศศลิป์ จ านวน 3 คนเพื่อลงสรปุ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั
จุดประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence : IOC) ทีม่เีกณฑใ์นการพจิารณาให้
คะแนน ดงันี้  

ให ้ 1  เมือ่แน่ใจว่าขอ้ค าถามมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงค์  
0 เมือ่ไมแ่น่ใจว่าขอ้ค าถามมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคห์รอืไม่  
-1  เมือ่แน่ใจว่าขอ้ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัจดุประสงค์ 
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แบบสอบถามเพือ่ประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ทีม่ีต่อการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ในโครงการวจัิย 
เร่ือง “ การศึกษาเพือ่การพฒันาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ จ. สระบุรี” 

 
  วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 

1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบตา่งๆที่ใช้ควรในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ ข้าวเจ๊กเชย เสาไห้  
2. เพื่อพฒันาบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วนีใ้ห้สอดคล้องกบัองค์ประกอบ และมีความเป็นเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน

มากขึน้ 
3. เพื่อส ารวจความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายผู้บริโภคข้าวถงุ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลติข้าว

ตอ่ไป 
 
สมมุติฐานของการวจิัย 
 1 การออกแบบบรรจภุณัฑ์จะชว่ยให้กลุม่เกษตรกรมีผลติภณัฑ์ทีม่ีเอกลกัษณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ตนเอง และกลุม่ในการ    
              จดัจ าหนา่ยข้าว อนัเป็นแนวทางเพิ่มขดีความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลกูข้าว เจ๊กเชย
เสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 
 2 การออกแบบบรรจภุณัฑ์ข้าวเพือ่จะให้สง่ผลดงักลา่ว(ในข้อ7.1) ต้องอาศยัปัจจยัหรือมีองค์ประกอบ
ดงันี ้
  2.1  การศกึษาถงึความต้องการของกลุม่เป้าหมายอยา่งถ่องแท้ 
    2.2  มีการศกึษาประเพณีวฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ินของกลุม่ผู้ผลติข้าวเจ๊กเชย 
  2.3  เรียนรู้รูปแบบและทิศทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์ข้าวจากชมุชนอื่นๆทัง้นอกและในประเทศ 

หน้าทีแ่ละบทบาทของบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกผลงานการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์

1. ท าหนา้ท่ีรองรับสินคา้ (Contain) เพ่ือใหสิ้นคา้ใหอ้ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้น หรือตามรูปร่างของ

ภาชนะ 

2. ท าหนา้ท่ีป้องกนั (Protect) บรรจุภณัฑจ์ะท าหนา้ท่ีป้องกนัสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในไม่ใหบุ้สลาย 

เสียรูป หรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 

3. ท าหนา้ท่ีรักษา(Preserve) โดยบรรจุภณัฑส์ามารถรักษาคุณภาพสินคา้ใหค้งเดิมตั้งแต่ผูผ้ลิตจนถึง

มือผูบ้ริโภค ทนทานต่อการขนยา้ยขนส่ง 

4. บ่งช้ี(Identify)  หรือแจง้ขอ้มูล(Inform) รายละเอียดต่างๆของสินคา้เก่ียวกบัชนิด คุณภาพ 

แหล่งท่ีมา หรือจุดหมายปลายทางโดยหีบห่อจะแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

5. ดึงดูดความสนใจ(Consumer Appeal) และช่วยโนม้นา้วใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 
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6. สร้างมูลค่าเพ่ิม(Value Added) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์สร้างความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

ดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 

7. การแสดงตวั(Presentation) คือ ส่ือความหมาย  บุคลิกภาพ ภาพพจน์  การออกแบบและสีสนั ให้

ขอ้มูลผลิตภณัฑช์ดัเจน  แสดงถึงคุณภาพความคุม้ค่า สร้างความมัน่ใจ ต่อผูบ้ริโภค  

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีใชพิ้จารณาประกอบกบัตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ น าผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ผลในดา้นการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑแ์ละ
โครงการของบรรจุภณัฑ ์ โดยมี 

แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  : ผูเ้ช่ียวชาญ 

ตอนที ่2   ขอ้ค าถามแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการออกแบบตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้ ไดแ้ก่ 
ขา้วขาว, 

 ขา้วกลอ้ง และ ขา้วกลอ้งงอก  รวมทั้งหมด 3 ช้ิน โดยมีรายละเอียดของขอ้ค าถาม ดงัน้ี  

2.1   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์  ประกอบไปดว้ย  
รูปแบบสะทอ้น 
ถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยได,้ ป้ายสินคา้สามารถแสดงขอ้มูลท่ี
จ าเป็นไดอ้ยา่ง 
ครบถว้น, การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้) , การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์
2.2    รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ประกอบไปดว้ย  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ,์ ความสวยงาม
เหมาะสมกบั 
สินคา้, ความคิดสร้างสรรค ์วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค 
 2.3   กรรมวธีิการผลติและการตลาด ประกอบไปดว้ย  บรรจุภณัฑส์ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวั
สินคา้,  
 ความเหมาะสมของราคาการจดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

สัมภาษณ์โดย อาจารย์ณธกร อุไรรัตน์ 

อาจารยป์ระจ าภาควชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

สมัภาษณ์ วนั / เดือน / ปี ................./..........................2558 
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   ตอนที ่3  แบบสอบถาม  ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้ทั้งหมด 
4 แบบ 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงช่องเดียว 
 

ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่1 
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หัวข้อความคิดเห็น 
เร่ือง การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่1 

ผลการพิจาณา 

+1 0 -1 
1.1 รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยได ้

   

1.2  ป้ายสินคา้สามารถแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นได้
ครบถว้น 

   

1.3  การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้)    
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์    
2.1  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์    
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้    
2.3  ความคิดสร้างสรรค ์    
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์    
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค     
3.1  บรรจุภณัฑส์ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวั
สินคา้ 

   

3.2  ความเหมาะสมของราคาการจดัจ าหน่าย 
 

   

 
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่2 
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หัวข้อความคิดเห็น 
เร่ือง การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่2 

ผลการพิจาณา 

+1 0 -1 
1.1 รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยได ้

   

1.2  ป้ายสินคา้สามารถแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นได้
ครบถว้น 

   

1.3  การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้)    
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์    
2.1  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์    
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้    
2.3  ความคิดสร้างสรรค ์    
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์    
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค     
3.1  บรรจุภณัฑส์ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวั
สินคา้ 

   

3.2  ความเหมาะสมของราคาการจดัจ าหน่าย 
 

   

 
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่3 
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หัวข้อความคิดเห็น 
เร่ือง การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่3 

ผลการพิจาณา 

+1 0 -1 
1.1 รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยได ้

   

1.2  ป้ายสินคา้สามารถแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นได้
ครบถว้น 

   

1.3  การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้)    
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์    
2.1  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์    
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้    
2.3  ความคิดสร้างสรรค ์    
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์    
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค     
3.1  บรรจุภณัฑส์ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวั
สินคา้ 

   

3.2  ความเหมาะสมของราคาการจดัจ าหน่าย 
 

   

 
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่4 
 

 

 
 

 
 
 

DPU



 
131 

หัวข้อความคิดเห็น 
เร่ือง การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่4 

ผลการพิจาณา 

+1 0 -1 
1.1 รูปแบบสะทอ้นถึงประเพณีวฒันธรรมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยได ้

   

1.2  ป้ายสินคา้สามารถแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นได้
ครบถว้น 

   

1.3  การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้)    
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์    
2.1  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์    
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้    
2.3  ความคิดสร้างสรรค ์    
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์    
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค     
3.1  บรรจุภณัฑส์ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวั
สินคา้ 

   

3.2  ความเหมาะสมของราคาการจดัจ าหน่าย 
 

   

 
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                          ท่ีมีต่อการออกแบบตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไหใ้นโครงการวจิยั 
         เร่ือง “ การศึกษาเพื่อการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจก๊เชยเสาไห ้จ. สระบุรี” 
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         แบบสอบถามเพือ่ประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ทีม่ีต่อการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ในโครงการวจัิย 
                                 เร่ือง “ การศึกษาเพือ่การพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี” 

 
  วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 

1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบตา่งๆที่ใช้ควรในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ ข้าวเจ๊กเชย เสาไห้  
2. เพื่อพฒันาบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วนีใ้ห้สอดคล้องกบัองค์ประกอบ และมีความเป็นเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน

มากขึน้ 
3. เพื่อส ารวจความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายผู้บริโภคข้าวถงุ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลติข้าว

ตอ่ไป 
 

สมมุติฐานของการวจิัย 
 1 การออกแบบบรรจภุณัฑ์จะชว่ยให้กลุม่เกษตรกรมีผลติภณัฑ์ทีม่ีเอกลกัษณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ตนเอง และกลุม่ในการจดัจ าหนา่ยข้าว อนัเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลกู
ข้าว เจ๊กเชยเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 
 2 การออกแบบบรรจภุณัฑ์ข้าวเพือ่จะให้สง่ผลดงักลา่ว(ในข้อ7.1) ต้องอาศยัปัจจยัหรือมีองค์ประกอบ
ดงันี ้
  2.1  การศกึษาถงึความต้องการของกลุม่เป้าหมายอยา่งถ่องแท้ 
    2.2  มีการศกึษาประเพณีวฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ินของกลุม่ผู้ผลติข้าวเจ๊กเชย 
  2.3  เรียนรู้รูปแบบและทิศทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์ข้าวจากชมุชนอื่นๆทัง้นอกและในประเทศ 
 

หน้าทีแ่ละบทบาทของบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกผลงานการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์

1. ท าหนา้ท่ีรองรับสินคา้ (Contain) เพ่ือใหสิ้นคา้ใหอ้ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้น หรือตามรูปร่างของ

ภาชนะ 

2. ท าหนา้ท่ีป้องกนั (Protect) บรรจุภณัฑจ์ะท าหนา้ท่ีป้องกนัสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในไม่ใหบุ้สลาย 

เสียรูป หรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 

3. ท าหนา้ท่ีรักษา(Preserve) โดยบรรจุภณัฑส์ามารถรักษาคุณภาพสินคา้ใหค้งเดิมตั้งแต่ผูผ้ลิตจนถึง

มือผูบ้ริโภค ทนทานต่อการขนยา้ยขนส่ง 

4. บ่งช้ี(Identify)  หรือแจง้ขอ้มูล(Inform) รายละเอียดต่างๆของสินคา้เก่ียวกบัชนิด คุณภาพ 

แหล่งท่ีมา หรือจุดหมายปลายทางโดยหีบห่อจะแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ DPU
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5. ดึงดูดความสนใจ(Consumer Appeal) และช่วยโนม้นา้วใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

6. สร้างมูลค่าเพ่ิม(Value Added) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์สร้างความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

ดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 

7. การแสดงตวั(Presentation) คือ ส่ือความหมาย  บุคลิกภาพ ภาพพจน์  การออกแบบและสีสนั ให้

ขอ้มูลผลิตภณัฑช์ดัเจน  แสดงถึงคุณภาพความคุม้ค่า สร้างความมัน่ใจ ต่อผูบ้ริโภค  

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีใชพิ้จารณาประกอบกบัตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ น าผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ผลในดา้นการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑแ์ละ
โครงการของบรรจุภณัฑ ์ โดยมี 

แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  : ผูเ้ช่ียวชาญ 

ตอนที ่2   ขอ้ค าถามแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการออกแบบตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้ ไดแ้ก่ 
ขา้วขาว, 

 ขา้วกลอ้ง และ ขา้วกลอ้งงอก  รวมทั้งหมด 3 ช้ิน โดยมีรายละเอียดของขอ้ค าถาม ดงัน้ี  

2.1   ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์  ประกอบไปดว้ย  
รูปแบบสะทอ้น 
ถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วเจ๊กเชยได,้ ป้ายสินคา้สามารถแสดงขอ้มูลท่ี
จ าเป็นไดอ้ยา่ง 
ครบถว้น, การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้) , การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์
2.2    รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ประกอบไปดว้ย  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ,์ ความสวยงาม
เหมาะสมกบั 
สินคา้, ความคิดสร้างสรรค ์วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค 
 2.3   กรรมวธีิการผลติและการตลาด ประกอบไปดว้ย  บรรจุภณัฑส์ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวั
สินคา้,  
 ความเหมาะสมของราคาการจดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

สัมภาษณ์โดย อาจารย์ณธกร อุไรรัตน์ 

อาจารยป์ระจ าภาควชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

สมัภาษณ์ วนั / เดือน / ปี ................./..........................2558 
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   ตอนที ่3  แบบสอบถาม  ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้ทั้งหมด 
4 แบบ 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพียงช่องเดียว 
 

ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่1 
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รายละเอียดภายในกล่อง  
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หัวข้อความคิดเห็น 
เร่ือง การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่1 
ราคาบรรจุภณัฑ ์10 บาท 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

1.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   
1.1 รูปแบบสะท้อนถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นของกลุ่มผู้ผลติข้าวเจ๊กเชยได ้

     

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงข้อมูลที่จ าเป็นได้
ครบถ้วน 

     

1.3  การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้)      
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์      
2.  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์มคีวามเหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ์ 
2.1  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์      
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้      
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค ์      
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์      
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค       
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภณัฑ์และการตลาด 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวัสินคา้      
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการ
จดัจ าหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

     

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่2 
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รายละเอียดภายในกล่อง 
 
 

 
 
 
 
 

DPU



 
141 
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หัวข้อความคิดเห็น 
เร่ือง การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่2 
ราคาบรรจุภณัฑ ์10 บาท 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

1.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   
1.1 รูปแบบสะท้อนถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นของกลุ่มผู้ผลติข้าวเจ๊กเชยได ้

     

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงข้อมูลที่จ าเป็นได้
ครบถ้วน 

     

1.3  การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้)      
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์      
2.  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์มคีวามเหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ์ 
2.1  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์      
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้      
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค ์      
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์      
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค       
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภณัฑ์และการตลาด 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวัสินคา้      
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการ
จดัจ าหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

     

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่3 
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รายละเอียดของฉลาก 
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หัวข้อความคิดเห็น 
เร่ือง การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่3 
ราคาบรรจุภณัฑ ์20 บาท 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

1.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   
1.1 รูปแบบสะท้อนถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นของกลุ่มผู้ผลติข้าวเจ๊กเชยได ้

     

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงข้อมูลที่จ าเป็นได้
ครบถ้วน 

     

1.3  การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้)      
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์      
2.  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์มคีวามเหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ์ 
2.1  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์      
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้      
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค ์      
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์      
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค       
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภณัฑ์และการตลาด 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวัสินคา้      
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการ
จดัจ าหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

     

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่4 
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รายละเอียดของกล่อง 
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หัวข้อความคิดเห็น 
เร่ือง การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที ่4 
ราคาบรรจุภณัฑ ์20 บาท 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด (1) 

1.  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือการด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   
1.1 รูปแบบสะท้อนถึงประเพณีวฒันธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นของกลุ่มผู้ผลติข้าวเจ๊กเชยได ้

     

1.2  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงข้อมูลที่จ าเป็นได้
ครบถ้วน 

     

1.3  การออกแบบโลโก(้ตราสินคา้)      
1.4  การออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ ์      
2.  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์มคีวามเหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ์ 
2.1  รูปร่างรูปทรงเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์      
2.2  ความสวยงามเหมาะสมกบัสินคา้      
2.3  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค ์      
2.4  วสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์      
2.5  ความน่าสนใจสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค       
3. กรรมวธีิการผลติบรรจุภณัฑ์และการตลาด 
3.1  บรรจุภณัฑส์ร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวัสินคา้      
3.2  ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑแ์ละราคาการ
จดัจ าหน่าย 
ขา้วขาว : 80 บาท 
ขา้วกลอ้ง : 100 บาท 
ขา้วกลอ้งงอก : 120 บาท 

     

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ,ผูเ้ช่ียวชาญ,ผูช้  านาญการ 

ผูท่ี้มาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุ,ผู้เช่ียวชาญ,ผูช้ านาญการ 
ผูท่ี้มาตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วฒันพนัธุ ์ครฑุะเสน 

อาจารยป์ระจ าคณะมณัฑนศลิป์ สาขาการออกแบบนิเทศศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 
 
 

…………………………………………………. 
(ผศ.ดร.วฒันพนัธุ ์ครฑุะเสน) 

 
2. ดร.ยอดขวญั สวสัด ี

รองคณบดฝีา่ยวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 
อาจารยป์ระจ าคณะมณัฑนศลิป์ สาขาการออกแบบนิเทศศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 
 
 

…………………………………………………. 
(ดร.ยอดขวญั สวสัด)ี 

 
3. ดร.เพิม่ศกัดิ ์สุวรรณทตั 

หวัหน้ากลุ่มสาขาวชิาจติรกรรมและประตมิากรรม(การออกแบบนิเทศศลิป์) 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
อาจารยป์ระจ าวทิยาลยันานาชาต ิภาควชิาจติรกรรมและประตมิากรรม 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 

…………………………………………………. 
ดร.เพิม่ศกัดิ ์สุวรรณทตั 
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ภาคผนวก ง 
                   หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวฒิุเพื่อประเมินแบบสอบถาม 
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                                                                                                                             ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   
                                                                                                                             คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                                                                                                                            มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
                
                                                                          20  พฤศจิกายน 2558 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั 
เรียน         ดร.เพ่ิมศกัด์ิ สุวรรณทตั   

หวัหนา้กลุ่มสาขาวชิาจิตรกรรมและประติมากรรม(การออกแบบนิเทศศิลป์)  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
  เน่ืองดว้ย อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์  อาจารยป์ระจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัจากศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เพ่ือด าเนินการท างานวิจยั เร่ือง การศึกษาเพ่ือการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดั
สระบุรี  โดย อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์ ไดส้ร้างเคร่ืองมือวิจยั เพ่ือประกอบในการท างานวิจยัคร้ังน้ี ในการ
สร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการเกบ็
รวบรวม ขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดีไดน้ั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมีผูต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบในการตรวจเคร่ืองมือวิจยัใหก้บั
อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชนท์างดา้นงาน วิจยัและดา้นการศึกษาต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
  
                                              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                               (อาจารยเ์นติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
ส านกังานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โทร 02-954-7300 ต่อ 680 

DPU
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                                                                                                                             ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   
                                                                                                                             คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                                                                                                                            มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
                
                                                                          20  พฤศจิกายน 2558 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั 
เรียน ดร.ยอดขวญั สวสัดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา  
 คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
  เน่ืองดว้ย อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์  อาจารยป์ระจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัจากศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เพ่ือด าเนินการท างานวิจยั เร่ือง การศึกษาเพ่ือการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดั
สระบุรี  โดย อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์ ไดส้ร้างเคร่ืองมือวิจยั เพ่ือประกอบในการท างานวิจยัคร้ังน้ี ในการ
สร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการเกบ็
รวบรวม ขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดีไดน้ั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมีผูต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบในการตรวจเคร่ืองมือวิจยัใหก้บั
อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชนท์างดา้นงาน วิจยัและดา้นการศึกษาต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
  
                                              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                               (อาจารยเ์นติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
ส านกังานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โทร 02-954-7300 ต่อ 680  

DPU
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                                                                                                                             ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   
                                                                                                                             คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                                                                                                                            มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
                
                                                                          20  พฤศจิกายน 2558 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั 
เรียน            ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน 

        อาจารยป์ระจ าคณะมณัฑนศิลป์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  เน่ืองดว้ย อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์  อาจารยป์ระจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัจากศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เพ่ือด าเนินการท างานวิจยั เร่ือง การศึกษาเพ่ือการพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดั
สระบุรี  โดย อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์ ไดส้ร้างเคร่ืองมือวิจยั เพ่ือประกอบในการท างานวิจยัคร้ังน้ี ในการ
สร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการเกบ็
รวบรวม ขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดีไดน้ั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมีผูต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบในการตรวจเคร่ืองมือวิจยัใหก้บั
อาจารยณ์ธกร อุไรรัตน ์ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชนท์างดา้นงาน วิจยัและดา้นการศึกษาต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   
                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                 (อาจารยเ์นติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
ส านกังานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โทร 02-954-7300 ต่อ 680 

 

 

DPU



 
156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
                                        งานตน้แบบบรรจุภณัฑ์ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ 
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รูปตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 1 
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รูปตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 2 
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รูปตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 3 
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รูปตน้แบบบรรจุภณัฑข์า้วเจ๊กเชยเสาไห ้แบบท่ี 4 
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