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บทคัดยอ
การออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อออกแบบตราสัญลักษณของกลุมสิ่งประดิษฐ
ปลาจากหลอดพลาสติก 2) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึก 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑ
สินคาของที่ระลึก เครื่องมือการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาเพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอการออกแบบตราสัญลักษณ
และบรรจุภัณฑ 3) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑสินคาที่พัฒนา การวิเคราะหขอมูลใช
วิธีการสรุปและแปลผลดวยการบรรยาย คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การออกแบบตรา
สัญลักษณ สื่อความหมายถึงสินคาไดดี มีความเหมาะสม มีความรวมสมัย ใหความนาเชื่อถือในคุณภาพของสินคา มีเอกลักษณ มี
การใชสีที่มีความเหมาะสมกับสินคา มีความเรียบงายสรางความจําไดดี มีความเปนสากล และมีความเปนเอกภาพ 2) การพัฒนา
บรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึก มีการคํานึงถึงการออกแบบบรรจุภัณฑใหสามารถปกปองสินคาไดเปนหลัก 3) การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑสินคาของที่ระลึกหุนจําลองบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึก ที่ไดปรับปรุงและพัฒนา ตามผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยและ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ คือ โครงสรางกลองทําจากวัสดุกระดาษคราฟท (Kraft Paper) สีน้ําตาลออน KI275 เจาะไดคัทหนา
กล อ งติ ด ด ว ยพลาสติ ก PVC ใส ขึ้ น รู ป ด ว ยการพั บ ติ ด กาว 1 จุ ด ด า นหลั ง กล อ ง รายละเอี ย ดด า นกราฟ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ
ประกอบดวยชื่อผลิตภัณฑ ชนิดของผลิตภัณฑ ตราสินคา ภาพประกอบ ผูจัดจําหนาย ประวัติความเปนมาความสําคัญ จํานวนที่
บรรจุ ผูผลิตและผูจัดจําหนาย ราคา ระบบการพิมพแบบออฟเซ็ท จํานวน 4 สี 4) การวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑ โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑสินคา
ของที่ระลึก ดานการใชงานและดานการตลาด อยูในระดับดีมาก สําหรับดานการใชงาน ความพึงพอใจของผูบริโภค อยูในระดับ
มาก ( Χ =4.21) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.76) ดานการตลาด ความพึงพอใจของผูบริโภค อยูในระดับมาก ( Χ =4.26)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.74)
คําสําคัญ: ตราสัญลักษณ บรรจุภัณฑ ของที่ระลึก

ABSTRACT
This research is Logo Design and Packaging Development for Handicraft Group of Straw Plastic’s Product
from Nong Phluang Subdistrict Chakkarat District Nakhon Ratchasima Province.The purposes of this research
were: 1) To design logo of the handicrafts from plastic straw. 2) To develop the packaging of the souvenirs.
3) To assess the satisfactions of the customers on logo and packaging design. The study was a survey research.
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Research Instrument were. 1) Interview form to find out the data to support logo design and packaging
development. 2) Questionnaire to find out feedback from experts. 3) Satisfaction survey form to find out
customer’s satisfaction. There were description, mean and standard deviation for data analysis. The results of
the research were as follows. 1) Logo design had shown the identity of the product, contemporary style,
reliability, universality, and unity. The simple color of the product helped to create customer and
membership’s recognition. 2) Packaging development was considered to safe the product. 3) Model of
packaging was improved and developed by recommendation from the experts. The box was made of kraft
paper KI275 with front side drilled cut, covered by PVC, and ended with glue on back side. Packaging graphic
consisted of product name, type of product, logo, illustrations, manufacturers, distributors, background,
packing number, price, and four color offset printing. 4) The results of satisfaction on usability and marketing
issues from customers is high level. The satisfaction of customers on usability is high level with Χ =4.21, and
S.D.=0.76. The satisfaction of customers on marketing is high level with Χ = 4.26, and S.D.=0.74
Keywords: Logo, Package, Souvenirs

บทนํา

ตําบลหนองพลวงเดิมขึ้นกับ อําเภอพิมาย ตําบลหนองระเวียง เมื่อมีหมูบานเพิ่มขึ้น จึงไดแยกมาเปนตําบลหนองพลวง
เมื่อป พ.ศ.2511 จนถึงปจจุบันนับเปนเวลา 52 ป และไดชื่อวาตําบลหนองพลวง ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอจักราช
ประกอบดวย 16 หมูบาน ไดแก บานใหมขามปอม (หมู1และหมู2) บานหนองพลวง บานหนองแมว บานโคกพระ บานขามทุง
บานพุดซา บานมวง บานบุ บานโคกพระ บานโนนคอย บานหนองจอก บานโคกโจม บานนอย บานโนนงิ้ว บานดอน พื้นที่สวน
ใหญเปนดินรวนปนทรายและดินเหนียว ราบลุม มีพื้นที่ทั้งหมด 37 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอําเภอจักราช ไดรับการยกฐานะเปนกิ่งอําเภอ
เมื่อ พ.ศ. 2472 เดิมเรียกวา “กิ่งอําเภอทาชาง” ขึ้นกับอํา เภอเมื อ งนครราชสี ม า ที่ ว า การกิ่ ง อํา เภอตั้ ง อยู ที่ บานทาชาง (อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติในปจจุบัน) ในป พ.ศ. 2496 ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนอําเภอเรียกวา อําเภอจักราช ตามชื่อ “ลําน้ําจักราช” ที่ ไ หล
ผ า นอํา เภอ โดยที่ ว า การอํา เภอตั้ ง อยู ที่ บ า นท า ช า งเช น เดิ ม ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2507 จึงไดยายที่วาการ
อําเภอจากที่ตั้งเดิมมาอยูที่บานจักราช หมูที่ 4 ตําบลจักราช ในปจจุบัน ความสําคัญดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 1) การเกษตร
กรรม ประชาชนในอําเภอจักราชสวนใหญประมาณ 13,880 ครอบครัว ประกอบอาชีพทางการกสิ ก รรม มี เ พี ย งส ว นน อ ยที่
ประกอบอาชี พ ค า ขาย รั บ ราชการและอื่ น ๆ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย เปนตน โครงสรางประชากร
และอาชีพ อําเภอจักราชมีประชากรรวมทั้งสิ้น 65,533 คน เปนชาย 32,677 คน เปนหญิง 32,856 คน 2) อุตสาหกรรม อําเภอ
จักราช มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน โรงสีขาว
โรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง การทอผาไหม ทอเสื่อ การทําหมี่โคราช เปนตน 3) การพาณิชยกรรม การคาขายในอําเภอจักราช
สวนใหญอยูในเขตเทศบาลตําบลจักราช มีตลาดเทศบาลเปนศูนยกลางการซื้อขายสินคา เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกชีวิตไป
จนถึงสินคาประเภทฟุมเฟอยตาง ๆ นอกจากนี้มีรานคา รานอาหาร กระจายอยูทั่วไปทําการคา ทั้งระบบขายปลีกและขายสง
ตลาดสินคาสวนใหญจะเปนผลผลิตทางการเกษตร
การสงเสริมกลุมอาชีพ ไดแก กลุมอาชีพจักสาน กลุมอาชีพทําหมี่ กลุมอาชีพทอผาไหม กลุมอาชีพทําผลิตภัณฑจากพริก
กลุมอาชีพทําผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร กลุมอาชีพแปรรูปอาหาร กลุมอาชีพศิลปประดิษฐ (ที่ทําการปกครองอําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานอําเภอจักราช, 2551) กลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด มีสมาชิกของกลุมสวนมากเปนผูสูงอายุ
จํานวนสมาชิกในกลุม 10 คน สมาชิกของกลุมใชเวลาวางในการรวมกิจกรรมของกลุม ผลิตภัณฑของกลุมเปนสินคาของที่ระลึก
ผลิตจากหลอดพลาสติก ดวยกรรมวิธีการสานขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ประกอบดวย โมบายปลา โคมไฟ ตะกรา ตุกตารูปสัตว
จากเดิมการจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ ของกลุมมักจะเปนการจําหนายกันเองในชุมชน หรือฝากจําหนายในหนวยงานราชการ การ
ออกรานแสดงสินคา ทางกลุมจึงยังไมมีตราสัญลักษณที่เปนเอกลักษณของกลุม และบรรจุภัณฑที่ใชเดิมเปนการบรรจุถุงพลาสติก
ซึ่งไมสามารถแสดงถึงแหลงที่ของของกลุมซึ่งเปนผูผลิต ทําใหผูซื้อไมทราบถึงขอมูลตาง ๆ ของผลิตภัณฑ ซึ่งในปจจุบันบรรจุ
ภัณฑไดกลายมาเปนสวนหนึ่งทางการตลาดที่มีความสําคัญและเพื่อชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคในการตัดสินใจและทราบ
ถึงรายละเอียดตาง ๆ ของสินคานั้น ๆ ทําใหสินคาเกิดความแตกตางและมีความนาเชื่อถือนับวาบรรจุภัณฑมีหนาที่และบทบาท
สําคัญอยางยิ่ง ในการทําหนาที่เพื่อการบรรจุปองกันและขนสงสินคา โดยเปนเครื่องมือสําคัญทางการตลาดดวยบรรจุภัณฑที่ดี
จะสะทอนความเปนเอกลักษณของรานคาและตราผลิตภัณฑที่ดีได จะพบวาบรรจุภัณฑไดกลายมาเปนสื่อความหมายทาง
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วัฒนธรรมขึ้นในสังคมสมัยใหม อันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางบรรจุภัณฑและสินคาที่มีตอผูบริโภคและวัฒนธรรม
ขณะเดียวกันในปจจุบันไดมีการพยายามสรางภาพพจนของสินคาเพื่อสรางความเชื่อมั่นในตัวสินคานั้นๆ (สิริพร สมบูรณบูรณะ,
2538, หนา 4)
จากความสําคัญที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑ
สินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหมีความเปน
เอกลักษณมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบตราสัญลักษณของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวงอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตของการวิจัย

ในการออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ กําหนดประเภทของสินคาของที่ระลึกของกลุม
สิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ที่จะนํามาพัฒนาบรรจุภัณฑ คือ ผลิตภัณฑโมบายปลาตะเพียนจากหลอดพลาสติกและกําหนด
ขอบเขตการออกแบบ ดังนี้
1. ออกแบบตราสัญลักษณของกลุมเพื่อนํามาเปนสวนประกอบในการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
2. พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด โดยมุงเนนในการพัฒนาบรรจุภัณฑชั้นปฐมภูมิหรือ
ชั้นแรกเปนหลัก

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

1. การออกแบบตราสัญลักษณของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2. การพั ฒนาบรรจุ ภั ณฑ สิ นคาของที่ ระลึ กกลุมสิ่งประดิษฐ ปลาจากหลอด ตํ าบลหนองพลวง อํ าเภอจั กราช จั งหวั ด
นครราชสีมา
3. การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคทั่วไปที่มีตอบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด
ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย

1. แหลงที่มาของขอมูลผูวิจัย ไดจาํ แนกขอมูลออกเปน 2 ประเภทคือ
- แหลงขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตัวเองซึ่งเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ การสังเกตการณ และการถายภาพ
- แหลงขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการทําวิจัยซึ่งผูทําวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแหลงอื่นหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว เชน หนวยงานของรัฐบาล ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ และจากทางเว็บไซตตาง ๆ เปน
ตน
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมผูใหขอมูล
- ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน
- ผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑ (ผูนําสมาชิกของกลุม) จํานวน 3 ทาน
ประชากรกลุมตัวอยาง
- ประชากร ไดแก ผูบริโภคทั่วไปที่มีความสนใจผลิตภัณฑของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด
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- กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคที่มีความสนใจใน สินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอดจํานวน 100 คน
โดยการสุมตัวอยางแบบงาย(Simple Random Sampling) จากสถานที่จําหนายผลิตภัณฑของชุมชนบานมวง ตําบลหนองพลวง
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามลําดับขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
- แบบสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึกกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอดของสมาชิกในกลุมเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ
- แบบสัมภาษณขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑ ในดานการ
ออกแบบตราสัญลักษณ ซึ่งผูวิจัยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบพรอมกับนําผลิตภัณฑ
สินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาประกอบการตอบแบบสัมภาษณ
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึก ที่พัฒนาขึ้น
ผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ทานตราสัญลักษณ 3 รูปแบบพรอมทําหุนจําลองบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ ไปให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาประกอบกับการตอบแบบสอบถามนี้ โดยหารูปแบบที่เหมาะสมเพียง 1 รูปแบบ เพื่อนําไปพัฒนาขั้นตอไป
- แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐ
ปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาที่พัฒนา
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคาความตรงของเครื่องมือการวิจัยที่ใชสําหรับวัดในแต
ละจุดประสงคดวยเทคนิคการตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสิ่งที่ตองการวัด (Index Item Of Congruent :
IOC) สูตรที่ใชในการหาคาความตรง การหาคาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมืองานวิจัย แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ดวย
การใชสูตรคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของแตละขอคําถามซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 1 หมายถึง คําถามสอดคลอง 0
หมายถึง ไมแนใจวาคําถามสอดคลอง–1 หมายถึง คําถามไมสอดคลอง เกณฑการผานตองไดคา IOC = 0.50 ขึ้นไป
5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1.การศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ 2.การศึกษาขอมูลเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดาน
ผลิตภัณฑ โดยเครื่องมือแบบสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ประกอบการสังเกต
และการถายภาพ 3.การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวยขั้นกอนพัฒนาผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
จํานวน 3 ทานดวยเครื่องมือแบบสัมภาษณ ขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑ
พรอมกับนําสินคาของที่ระลึกของกลุม เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาประกอบการตอบแบบสัมภาษณดวย ขั้นการพัฒนาผูวิจัยนํา
ขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญขั้นกอนพัฒนามาเปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ ทําการสรางหุนจําลองรูปแบบของบรรจุภัณฑ 3
รูปแบบ เพื่อทําการคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด 1 รูปแบบ เพื่อผลิตจริงสําหรับการจัดจําหนายในลําดับตอไป
6. การวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. การออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑสนิ คาของที่ระลึก ของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบล
หนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย
1.1 ขั้นการศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบโดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
การสังเกตและการถายภาพมาสรุปและแปรผลโดยการบรรยาย
1.2 ขั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกประกอบดวยขั้นกอนพัฒนานําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 ทานมาสรุปและแปรผลโดยการบรรยาย ขั้นการพัฒนานําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน ที่มีตอรูปแบบหุนจําลองบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ ผูเชี่ยวชาญเลือกตอบ
ตามระดับความคิดเห็น แลวนํามาวิเคราะหดวยการจัดลําดับคาคะแนน ซึ่งแปรความหมายของขอมูลโดยการใชสถิติคาเฉลี่ย Χ
ของคะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 3.51- 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
2.51-3.50 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึงเหมาะสมนอย 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
2. การวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุ ม
สิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ที่พัฒนา การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคจากกลุมตัวอยาง 100 คน โดยแบงเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามคิดเปนคารอยละ
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ตอนที่2 วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนน Χ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
ดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3.51- 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 2.51-3.50 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ผลการวิจัย

1.ผลจากการศึกษาขอมูลผลิตภัณฑของชุมชนพบวาชุมชนมีความสนใจรวมกันทํากิจกรรมในเวลาวางจากการทํางาน มา
รวมตัวกัน สรางกลุมสมาชิก ทั้งยังมีหนวยงานรัฐสนับสนุน กลุมนี้กอตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2552 ชื่อกลุมวา “กลุมสิ่งประดิษฐปลาจาก
หลอด” โดยสมาชิกในกลุมสวนมากจะเปนผูสูงอายุ สมาชิกในกลุมมีจํานวน 10 คน จากการศึกษาขอมูลผลิตภัณฑชุมชน ของกลุม
เปนผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึก ผลิตจากหลอดพลาสติก ดวยกรรมวิธีการพับขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน โมบายปลาตะเพียน
ตะกรา ตุกตารูปสัตวเปนตน จากขอมูลที่ไดจากสมาชิกในกลุม ผลิตภัณฑที่มีความนิยมและเปนเอกลักษณของกลุม คือ โมบายปลา
ตะเพียน ซึ่งสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นในชวงเทศกาลตาง ๆ บุคคลทั่วไปที่ผานมายังชุมชนสามารถเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก
ของที่ระลึกได

ภาพ 1 ผลิตภัณฑโมบายปลาตะเพียนจากหลอดพลาสติก
2. ผลการออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ ข องกลุ ม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ป ลาจากหลอดตํ า บลหนองพลวงอํ า เภอจั ก ราช จั ง หวั ด
นครราชสีมาโดยออกแบบเปน 3 รูปแบบ
ตาราง 1 แสดงผลการออกแบบตราสัญลักษณและแนวคิดในการออกแบบ
ตราสัญลักษณที่ออกแบบ
แนวความคิด
รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

การนําลักษณะของการพับ ขึ้นรู ปหลอดพลาสติ ก จากเปนเสนกลมสู
รูปทรงสามเหลี่ยมนํามาประกอบกันเปนรูปปลาตะเพียน สีท่ีใชมีความ
หลากหลาย สื่อถึงสีตาง ๆ ของวัสดุ ที่นํามาผลิตซึ่งเปนเอกลักษณของ
ผลิตภัณฑของกลุมประกอบกับชื่อของกลุมที่มีความสอดคลองกัน

การนําลักษณะของหลอดพลาสติก เรียงเปนเสนประกอบกันเปนรูปปลา
ตะเพียน สีที่ใชมี3สี คือ น้ําตาล แดง สม สื่อถึงสีตางๆของวัสดุหลอด
พลาสติ ก ที่ นํ ามาผลิต ซึ่ ง เป น เอกลั ก ษณข องผลิตภั ณฑห ลัก ของกลุม
ประกอบกับชื่อของกลุมที่มีความสอดคลองกัน
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รูปแบบที่ 3

การนําลักษณะของหลอดพลาสติก ที่พับขึ้นรูปแลวจากเปนเสนกลมสู
รูปทรงสามเหลี่ยม แลวจึงนํามาประกอบกันเปนรูปปลาตะเพียน สีที่ใชมี
3สี คือ เขียว แดง น้ําเงิน สื่อถึงสีตาง ๆ ของวัสดุหลอดพลาสติกที่นํามา
ผลิตซึ่งเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑหลักของกลุมประกอบกับชื่อของ
กลุมที่มีความสอดคลองกัน

จากตาราง 1 ผลของการออกแบบตราสัญลักษณที่พัฒนา พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอตราสัญลักษณ ของ
กลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอดตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รูปแบบ มีผลคะแนนตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่1 ไดแก รูปแบบที่2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.21,S.D.=0.69) ลําดับที่ 2 ไดแก รูปแบบที่3 มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.12,S.D.=0.77) ลําดับที่3 ไดแก รูปแบบที่1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.03,S.D.= 0.55)
3. ผลการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอดตําบลหนองพลวงอําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ เพื่อนํามาเปนแนวทางการออกแบบ และ
จัดทําหุนจําลองบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ
ตาราง 2 รูปแบบบรรจุภัณฑที่พัฒนา ทั้ง 3 รูปแบบ
บรรจุภัณฑที่พัฒนา
ดานโครงสรางของบรรจุภัณฑ
รูปแบบที่1
ประเภท กลองกระดาษ วัสดุและการผลิต
แผนกระดาษคราฟทสีน้ําตาลออน KI275
เจาะไดคัทหนากลองติดดวยพลาสติก PVC
ใสติดกาว 1 จุด ดานหลังกลอง

รูปแบบที่2

ประเภท กลองกระดาษ วัสดุและการผลิต
แผนกระดาษคราฟทสีน้ําตาลออน KI275
หนา250แกรมเจาะไดคัทหนากลองติดดวย
พลาสติ ก PVC ใสติ ด กาว 1 จุ ด ด า นหลั ง
กลองเจาะรู 2 ดานสําหรับรอยสายหูหิ้ว
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ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ตราสั ญ ลั ก ษณ ชื่ อ และชนิ ด ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ประวั ติ ค วามเป น มา
ความสําคัญ จํานวนที่บรรจุ ผูผลิต
และผูจัดจําหนาย ราคา ระบบการ
พิมพแบบอ็อฟเซ็ทจํานวน 4 สี

ตราสั ญ ลั ก ษณ ชื่ อ และชนิ ด ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ประวั ติ ค วามเป น มา
ความสําคัญ จํานวนที่บรรจุ ผูผลิต
และผูจัดจําหนาย ราคา ระบบการ
พิมพแบบอ็อฟเซ็ทจํานวน 4 สี
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รูปแบบที่ 3

ประเภท ถุงพลาสติกใส พรอมหัวกระดาษ
คาดถุงวัสดุและการผลิตกระดาษคราฟท
สีน้ําตาลออน KI275 หนา 250 แกรม เจาะ
ไดคั ท ที่ หั ว กระดาษ ด า นหลั ง มี ก ระดาษ
คราฟทติดดวยกาว 2 หนา 2 จุดขางถุง

ตราสั ญ ลั ก ษณ ชื่ อ และชนิ ด ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ประวั ติ ค วามเป น มา
ความสําคัญ จํานวนที่บรรจุ ผูผลิต
และผูจัดจําหนาย ราคา ระบบการ
พิมพแบบอ็อฟเซ็ท จํานวน 4 สี

จากตาราง 2 ผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบรรจุภัณฑ ที่พัฒนา ทั้ง 3 รูปแบบ ดานโครงสรางของบรรจุภัณฑ
และดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ เพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดเพียง 1 รูปแบบนําไปทดลองจําหนายแกผูบริโภคในลําดับตอไป
ลํ า ดั บ ที่ 1 ได แ ก รู ป แบบที่ 1 มี ค วามเหมาะสมอยู ในระดับ มาก ( Χ = 4.15,S.D.=0.51) ลํ า ดั บ ที่ 2 ได แ ก รู ป แบบที่ 3 มี ค วาม
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.04,S.D.=0.61) ลําดับที่3 ไดแก รูปแบบที่2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
(
Χ = 3.90,S.D.=0.68)

ภาพ 2 รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑที่พัฒนาเพื่อนําไปประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค
รายละเอียดกราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑ
ดานหนา ประกอบดวย ตราสัญลักษณ (กลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ) ชื่อและชนิดของผลิตภัณฑ (โมบายปลาตะเพียน)
ดานหลัง ประกอบดวย ประวัติความเปนมาความสําคัญของกลุม (กลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอดเกิดจากการที่ชุมชนมี
ความสนใจมารวมตัวกันรวมกันทํากิจกรรมในเวลาวางและสรางกลุมสมาชิกขึ้น ทั้งยังมีหนวยงานรัฐสนับสนุน กลุมนี้กอตั้งขึ้น
เมื่อ ป พ.ศ. 2552 ชื่อกลุมวา “กลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด” โดยสมาชิกในกลุมสวนมากจะเปนผูสูงอายุ ผลิตภัณฑของกลุม
เปนสินคาของที่ระลึกผลิตจากหลอดพลาสติก ดวยกรรมวิธีการพับขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน โมบายปลาตะเพียน โคมไฟ
ตะกราตุกตารูปสัตว เปนตน ผูที่สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑกลับไปเปนของฝากของที่ระลึกได เปนการสรางรายไดใหแกชม
ชุนตอไป) จํานวนที่บรรจุ(ชิ้น) ราคา(บาท) ผูผลิตและผูจัดจําหนาย (ผลิตโดย : กลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ที่อยู : 27 หมู 7
ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 โทร : 088-3557748)
ดานขาง ประกอบดวย วิธีการใชงาน (ใชสําหรับแขวนสําหรับประดับตกแตง) ขนาดของผลิตภัณฑ(ขนาดใหญ 55x30x9
ซมขนาดกลาง 45x25x7 ซม.ขนาดเล็ก 35x20x5 ซม.)สีของผลิตภัณฑ
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ภาพ 3 รายละเอียดกราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑ
4. ผลการการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด
ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค จํานวน
100 คน โดยแบงเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามคิดเปนคารอยละ ซึ่งไดผลดังนี้ ผูบริโภคเปนเพศหญิง(รอยละ72) มากกวา
เพศชาย (รอยละ 28) อายุ 35-44 ป (รอยละ42) ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว(รอยละ41) มีรายได 10,000 ถึง 20,000 บาทตอ
เดือน (รอยละ53) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ48) ผูบริโภคเคยใชผลิตภัณฑ(รอยละ80) ความถี่ในการซื้อทุก 3 เดือน
(รอยละ35) รูปแบบการซื้อ ซื้อเพื่อเปนของที่ระลึกของฝาก (รอยละ43) ลักษณะการซื้อเปนแบบซื้อสินคาปลีก (รอยละ82) ซื้อ
เพราะมีเอกลักษณเฉพาะ (รอยละ30)
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑ โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
แปรผลขอมูลดวยการจัดลําดับคาของคะแนนซึ่งไดผลดังนี้ ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของ
กลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ที่พัฒนา โดยแยกเปนดานการใชงาน ไดแก ปกปองคุมครองสินคา รักษาคุณภาพของสินคา มี
ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน การบรรจุสามารถมองเห็นสินคาภายใน สะดวกในการใชงาน การเปด-ปด การรวมหนวย
สินคาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย เมื่อซื้อสินคากลับ การวางจําหนายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินคา เหมาะที่จะเปนของที่ระลึก บรรจุภัณฑ
สามารถรักษาสิ่งแวดลอมได วัสดุมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ระดับความพึงพอใจในระดับมาก ( Χ =4.21) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.= 0.76) ดานการตลาดบรรจุภัณฑท่ีออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม สามารถเปนสื่อโฆษณาสินคาในตัวได สามารถแสดง
ขอมูลรายละเอียดสินคาไดครบถวน สามารถชี้แจงและบงชี้ใหผูบริโภคทราบถึง ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ สามารถแสดงเอกลักษณ
เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑและผูผลิต มีความเหมาะสมดานราคา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( Χ = 4.26) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.= 0.74)

สรุปผลและการอภิปรายผล

การออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด ตําบลหนองพลวง
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้
1. เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ ของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอดตําบลหนองพลวงอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ตามหลักการออกแบบไดแก ความเปนเอกภาพ ความสมดุล ความกลมกลืน การเนน การซ้ํา และการตัดกัน ตราสัญลักษณที่ดี
ประกอบดวย การมีความหมายสื่อถึงสินคาไดดีเหมาะสมกับการนําไปเปนสื่อตาง ๆ มีความรวมสมัยมีความเปนเอกภาพใหความ
นาเชื่อถือในคุณภาพสินคา มีเอกลักษณเฉพาะตนไมซ้ําใคร มีการใชสีอยางเหมาะสมกับสินคา มีความเรียบงายสรางความทรงจํา
ไดดี มีความเปนสากลสื่อไดกับคนหลายกลุม เหมาะสมกับกลุมเปาหมายสามารถนําไปใชประโยชนไดงาย (ทองเจือ เขียดทอง,
2548, หนา 85-90)
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึก ของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอดตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ในการศึกษาขอมูลผลิตภัณฑชุมชน ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ (ศูนยการบรรจุหีบหอไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,2546) ดังนี้ 1) ขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ 2) ขอมูลทางดานการผลิต เปนการศึกษาถึ ง
รายละเอียดของผูผลิต กําลังการผลิต ความเร็ว ปริมาณการผลิต วัสดุในการผลิต และลักษณะการผลิต 3) ขอมูลกระบวนการ
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บรรจุ ศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการบรรจุ 4) ขอมูลดานวัสดุบรรจุภัณฑ 5) ขอมูลดานการขนสง 6) ขอมูลการจัดจําหนาย ศึกษา
ขอมูลถึงสถานที่จัดจําหนาย ลักษณะการวางสินคาเพื่อจําหนาย ชองทางในการจัดจําหนาย ระยะเวลาในการจําหนาย ลักษณะ
การจําหนาย 7) ขอมูลความตองการของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ 8) ขอมูลการวิเคราะหและตรวจสอบวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ
กรอบแนวความคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ ดานโครงสรางของบรรจุภัณฑ โดยวิธีการกําหนดโครงสรางวัสดุที่ใช
กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการขนสง การเก็บรักษาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑนั้นตั้งแตสถานที่ผลิตจนถึงมือผูบริโภค การ
ออกแบบโครงสรางจะเกี่ยวของกับการออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑใหมีความเหมะสมกับสินคาและการใชงาน (สุมาลี ทอง
รุงโรจน,2555)
ด า นกราฟก บนบรรจุภัณฑ ผู วิ จั ย ไดใ ช ก รอบแนวคิดของ (ประชิ ด ทิ น บุ ต ร,2531,หนา 139) ในการสรางลักษณะ
สวนประกอบภายนอกของโครงสรางบรรจุภัณฑใหสามารถสื่อความหมายความเขาใจในอันที่จะใหผลทางดานจิตวิทยาตอผู
อุปโภคบริโภค เชน ใหผลในการดึงดูดความสนใจ ใหมโนภาพถึงสรรพคุณประโยชนของผลิตภัณฑ กระตุนใหเกิดความทรงจํา
บุคลิกลักษณะของผลิตภัณฑ ยี่หอของผลิตภัณฑ ผูผลิต ดวยการใชวิธีการออกแบบ การจัดวางรูป ตัวอักษร ถอยคํา โฆษณา
เครื่ อ งหมายและสัญลัก ษณท างการค า และอาศั ย หลั ก ศิล ปะการจัด ภาพ ให เ กิ ด การประสานกลมกลืน อย างสวยงามตาม
วัตถุประสงคที่วางไว
องคประกอบในบรรจุภัณฑ ประกอบดวย ชื่อรวมหรือเครื่องหมายรวม ตราสินคา ชื่อผลิตภัณฑ จุดขาย ขอความ
ประชาสัมพันธหรือบรรยายสรรพคุณของสินคา รายละเอียดขอบงใชหรือวิธีบริโภค ขนาดและการบรรจุ ขอมูลทางโภชนาการ
(สําหรับผลิตภัณฑอาหาร) คําเตือน หรือขอควรระวังในการบริโภค ผูผลิต/จัดจําหนาย วันผลิต วันหมดอายุ (ชัยรัตน อัศวางกูร
,2548)
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกของกลุมสิ่งประดิษฐปลาจากหลอด
ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดใชกรอบแนวความคิดของ (ปุน คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญ
เกียรติ,2541,หนา 8-9) ในการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑ ซึ่งไดกลาวไววา บรรจุภัณฑลวนมีบทบาทของ
ตนเองตามแตประเภทของสินคาและประเภทของบรรจุภัณฑ ในภาวะการณปจจุบันบรรจุภัณฑเริ่มเขามามีบทบาทในดาน
การตลาดมากขึ้น จึงไดรับความสนใจและมีบทบาทมากในดานการสงเสริมการจําหนาย ดังนี้
หนาที่ดานการใชงาน หนาที่บรรจุใส หอสินคาปกปองคุมครองสินคาไมใหเสียหาย รักษาคุณภาพของสินคา ขนสงจาก
แหลงผลิตไปยังแหลงขาย การรวมหนวยสินคาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย การวางจําหนายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินคา
หนาที่ดานการตลาด ทําหนาที่สงเสริมการขาย เพราะบรรจุภัณฑที่ออกแบบสวยงามสามารถเปนสื่อโฆษณาตัวเองได หรือ
การออกแบบบรรจุภัณฑเฉพาะกาล เปนตน

ขอเสนอแนะ

1.ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยนําไปใช
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณและพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึก ของกลุมสิ่งประดิษฐปลา
จากหลอด ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา คือ บรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ ควรบรรจุผลิตภัณฑ
สินคา ประเภทโคมไฟ ตะกรา และตุกตารูปสัตว ของกลุมไดดวย ควรคํานึงถึงตนทุนและจํานวนในการผลิตบรรจุภัณฑใหมีความ
เหมาะสมกับงบประมาณของกลุม
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑดวยวัสดุในชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยใหผูผลิตในชุมชนเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการเลือกใชวัสดุอยางคุมคาและมีการอนุรักษ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป ควรศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑประเภท
อื่น ๆ และลดกระบวนการในการพิมพ เพื่อลดตนทุนในการผลิตและไดบรรจุภัณฑที่มีราคาเหมาะสม ไมเกิดปญหาดานการลงทุน
ของกลุม
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