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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของ
กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จ้านวน 10 คน  และผู้ซื้อหรือผู้ต้องการซื้อสินค้าของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยจาก
ร้านจ้าหน่าย จ้านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า 
การด้าเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จาก

ดินไทย จังหวัดนนทบุรี  จากผลการประเมินแบบสอบถามกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย โดยสอบถามกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย ด้านกราฟิกตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และต้นทุนการผลิต  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายมีความ
ต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย แนวทางท่ี 1 เพราะด้านกราฟิก
รูปแบบสี่เหลี่ยม มีความโดดเด่น สวยงาม โดยใช้รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย
มาใช้ออกแบบตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย และมีชื่อสินค้า – ตราสินค้า เป็น
ค้าว่า “บัวสวรรค์” มีตรารับรองคุณภาพสินค้า คือ OTOP 5 ดาว มาน้าเสนอไว้บนตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี จากผู้ซื้อและผู้ต้องการซื้อสินค้าของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยจากร้าน
จ้าหน่าย มีความพึงพอใจด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าว คือ ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดด
เด่น สามารถน้าไปจดทะเบียนการค้าได้ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความกะทัดรัด สั้น จดจ้าได้
ง่าย บ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส้าคัญของผลิตภัณฑ์ได้ และตราสัญลักษณ์สามารถน้าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน  
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Abstract 
 
Research Title  :   Package Logo Design of Thai-soil Crafts Club in Nonthaburi Province  
Author   :   Miss. Kwanjai Sukkon 

 Miss. Namfon Lukkham 
 Miss. Bannasorn Santhan 
Year   :   2012 
…………………………………………………………………………………………………… 

This research aimed to study the package logo design of Thai-soil crafts created by 
Thai-soil Crafts Club in Nonthaburi Province. It also evaluated a satisfaction on such package 
logo design of Thai-soil crafts. The data were collected from 10 club members who created 
Thai-soil crafts and 50 buyers/customers. The research instruments used for the data 
collection were the unstructured interview, questionnaire, and satisfaction survey. 

 
The research findings are as follows:    
 
According to the questionnaire responded by the members of the Thai-soil Crafts 

Club in Nonthaburi Province, the target group preferred Design No. 1 because the rectangular 
graphic is very outstanding. A lotus, namely, the symbol of the Club, was used in the 
package logo design. Thus, the name and the brand of the products were collectively 
recognized as “Bua Sawan” (Lotus in Heaven). The five-star OTOP mark was also applied to 
the package logo.  

 
For the satisfaction survey, the buyers/customers were very satisfied with the 

package logo of the Thai-soil crafts in a high level because the logo is beautiful, unique, 
compact, easily-recognized and outstanding, and can be commercially registered. Overall, 
the package logo can certainly identify the products and their specifications. In addition, the 
logo can inclusively and directly present the details of the crafts.        
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยเรื่อง  การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  
ค าปรึกษาแนะน า  ความคิดเห็นและก าลังใจที่ท าให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจ
เนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของส านักวิจัยและพัฒนาและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือในการติดต่อเป็น
อย่างดีด้วยอัธยาศัยที่อบอุ่นเป็นกันเอง 
 ขอขอบคุณกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถาม 
 ท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณบิดา  มารดาและผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ช่วยในการจัดพิมพ์  ที่คอยสนับสนุน
ส่งเสริม กระตุ้นเตือนและเป็นก าลังใจตลอดเวลาให้ผู้จัดท ารายงานการวิจัยในครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 

         คณะผู้วิจัย 
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ตารางที่ 4.4 ค่าร้อยละของต้นทุนของการท าตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์  28  
ตารางที่ 4.5 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามเพศ     29  
ตารางที่ 4.6 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามอายุ     29  
ตารางที่ 4.7 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามอาชีพ     30  
ตารางที่ 4.8 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามรายได้     30  
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 
ด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี     31  
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1     ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย ผู้ผลิตงานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จิ๋ว เป็นกลุ่มธุรกิจที่ผ่านเข้ารอบ สาขา
งานฝีมือและหัตถกรรม รางวัลพระราชทานไทยสร้างสรรค์ 2553 มีการจัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2546 ได้นําดิน
ไทยมาประดิษฐ์ ปั้นแต่งและย่อส่วนแต่งเติมสีสันให้ออกมาเหมือนของจริงมากที่สุด โดยมีชิ้นงานที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของไทยให้คง
สืบต่อไป โดยทํางานมือทั้งหมด ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
นี้ เป็นงานฝีมือประณีตนําเสนอเรื่องราวของแต่ละชิ้นงานอิงตามวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ของคนไทยซึ่งใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นและแรงงานชุมชน ได้แก่ ประเภทกล้วยไม้จิ๋วทําจําหน่ายเป็นชุด ประเภทดอกบัวนํามาจัดแจกัน 
ประเภทผลไม้และขนมไทยๆ จัดใส่เป็นโตก ประเภทอาหารจิ๋วใส่จาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผ่านเข้ารอบ สาขางานฝีมือและหัตถกรรม รางวัล
พระราชทานไทยสร้างสรรค์ 2553 แต่ยังขาดตราสินค้าที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่ม ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าจึงมีส่วนสําคัญในการสร้าง
เอกลักษณ์และสร้างมูลค่าสินค้าเพ่ิมให้กับงานประดิษฐ์จากดินไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพกลุ่มงาน
ประดิษฐ์ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

ด้วยกลยุทธ์การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือสําคัญทางด้านการตลาดที่เปรียบเสมือนกับการมีพนักงาน
ขายเงียบ (The silent salesman) มาช่วยส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและเกิดการจดจํา จนพัฒนา
กลายเป็นความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty) ที่ผู้ซื้อที่มีต่อสินค้าในที่สุด (สินีนาถ เลิศไรวัน. 2537 : 
4) โดยการออกแบบศิลปะท้องถิ่น เทคนิคการออกแบบ วิธีนี้มีจุดมุ่งหมายอันดับแรก คือ การส่งเสริมสินค้าที่
ผลิตภายในท้องถิ่น เพ่ือเสนอแก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สื่อ
ความหมายเพื่อเป็นของฝากนี้ นอกเหนือจากรายละเอียดของกราฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อซื้อไปเป็น
ของฝากจําเป็นต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการนํากลับของผู้ซื้อและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ในการนํา
มอบเป็นของขวัญ มีผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ให้ความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ เช่น Pathak (1996, p. 10) 
กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบสวยงามน่าสนใจจะทําให้สินค้าเข้าสู่ยุทธศาสตร์การตลาดได้
ตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบันได้ โดยให้มีลักษณะที่สามารถป้องกันและคุ้มครองสินค้าจาก
การขนส่งขนย้ายและสามารถบ่งชี้สินค้าให้สามารถจดจําได้ง่าย อีกทั้งช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ จาก
การศึกษาของ กณภัทร  ชัยธนพร (2543, หน้า 2) พบว่า ปัจจุบันการทําธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ได้นําเอา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมมนุษย์กับการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อได้เป็น
อย่างดี นอกจากนั้น ชัยณรงค์  พฤกษากร (2540, หน้า 2) ได้ให้แนวความคิดของสังคมชุมชนด้านพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมไว้ว่า การไปมาหาสู่เยี่ยมเยือน การปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดนเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตสินค้างานหัตถกรรมต่างๆ เพ่ือจําหน่าย ทําให้เกิดระบบตลาดสร้างรายได้ให้กับ
ประชากรในท้องถิ่นและแก้ปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมโดยการนําวัสดุท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทําให้วัสดุ
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นั้นๆ ดูมีคุณค่ายิ่งขึ้น ดังนั้นควรหันมาให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อ โดยให้ชุมชนสามารถสร้างให้เกิดตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ สําหรับผลิตผลของชุมชนตนเองได้ 

จากสภาพปัญหาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมุ่งที่จะทําการวิจัย เรื่อง “การออกแบบตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี” ที่มีตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ในการจําหน่ายงานประดิษฐ์จากดินไทย โดยสามารถสร้างเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น สร้าง
ความจดจําได้ง่าย อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐาน
งานออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของประจําท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมช่วยกันสร้างให้
เกิดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ นักท่องเที่ยว เพ่ือก่อให้เกิดการ
สร้างกระแสนิยมการใช้สินค้าไทย ถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นํามาซึ่งรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน 
สร้างให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนาชนบทในระดับรากหญ้าอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย 
จังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลจากชุมชน ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 

ออกแบบรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ ์

รูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย 

ความพึงพอใจต่อตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ด้านดังนี้ 
1.4.1  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ศึกษากลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภค งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัด

นนทบุรี 
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.4.2.1 เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จาก

ดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
1.4.2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน

ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
7.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลา 12 เดือน  

 
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

1.5.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์  หมายถึง คําเรียก สัญลักษณ์ หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์  คํา
ขวัญ สีสัน อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน  ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพ่ือทําให้สินค้าหรือ  
บริการขององค์กรแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง 

1.5.2 เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หมายถึง รูปแบบและลักษณะที่บ่งบอกถึงท้องถิ่นของกลุ่มงานประดิษฐ์
จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี มีความแตกต่างไปกับท้องถิ่นอ่ืนๆ ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม เป็นต้น 

1.5.3 งานประดิษฐ์จากดินไทย  หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
เป็นผู้ผลิตชิ้นงานขึ้น เช่น งานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จิ๋ว  
 1.5.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคท่ีมีต่อคุณลักษณะของตราสัญลักษณ์
บรรจุภัณฑ์  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ได้ตราสัญลักษณ์กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี นํามาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ลิขสิทธิ์ตราสินค้า ให้กับกลุ่มผู้ผลิตงานประดิษฐ์จากดินไทยได้ 

 1.6.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทยให้มีเครื่องหมายการค้าจดลิขสิทธิ์ตรา
สินค้า ให้กับชุมชนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยนี้ครั้งนี้  ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องดังนี้ 
  2.1 ทฤษฏีหลักการออกแบบสัญลักษณ์ 
  2.2 ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก      

2.3 ทฤษฎีของตราสินค๎า (Branding) 
2.3.1 ความหมายของตราสินค๎า  
2.3.2 องค์ประกอบของตราสินค๎า   
2.3.3 กระบวนการสร๎างตราสินค๎า   
2.3.4 อุปสรรคของธุรกิจตํอการสร๎างตราสินค๎า    

2.4 ทฤษฎีกระบวนการพิมพ์ 
   2.4.1 ขนาดของกระดาษและสิ่งพิมพ์ 
   2.4.2 กระบวนทางการพิมพ์  
   2.4.3 การเลือกระบบงานพิมพ์  

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
   

2.1 ทฤษฏีหลักการออกแบบสัญลักษณ์ 
 การสร๎างสรรค์  เพ่ือให๎ได๎สัญลักษณ์ท่ีดีสวยงามแปลกใหมํและใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  ต๎องอาศัย
หลักการออกแบบและหลักการที่จ าเป็นเฉพาะการออกแบบสัญลักษณ์  จึงท าให๎ผลงานนั้นสมบูรณ์
ทนทานตํอการวิจารณ์และตํอกาลเวลา 
 หลักการออกแบบกับสัญลักษณ์ 
 ในการออกแบบงานศิลปะทุกแขนงต๎องน าองค์ประกอบของการออกแบบ  มาจัดให๎เกิดความงาม
และเหมาะสมตามหลักการออกแบบได๎แกํ 
 1.ความเป็นเอกภาพ (Unity)     

           เป็นหลักการส าคัญทีเ่ป็นบทสรุปของการออกแบบ  หมายถึงการออกแบบให๎เกิดความ
เป็นหนึ่งมีความลงตังในทุกองค์ประกอบ  กลไกของเอกภาพเป็นกลไกของความคิดและเป็นกลไกของสไตล์   

เอกภาพของสัญลักษณ์ก็เชํนเดียวกันแตํตํางกันที่เอกภาพของงานจิตรกรรมอยูํในกรอบ
สี่เหลี่ยม  แตํเอกภาพของสัญลักษณ์จะอยูํในตัวของมันเอง 
 2.ความสมดุล (Balance) 
  หมายถึงการจัดองค์ประกอบให๎เกิดความรู๎สึกวําแตํละสํวนมีน้ าหนักตํอกันโดยการรับรู๎
ทางสายตาความสมดุลมี 3 ลักษณะด๎วยกันคือ 
 2.1 ความสมดุลแบบเหมือนกัน  
  การจัดภาพที่มีลักษณะภาพซ๎ายขวาเทํากันเหมือนกัน  จัดงํายแตํมีความนําสนใจน๎อย  
เหมาะสมกันงานออกแบบสัญลักษณ์มากเพราะสัญลักษณ์ต๎องการ ความนําเชื่อถือความเป็นทางการ 
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 2.2 ความสมดุลแบบไมํเหมือนกัน  
  เป็นการสร๎างสมดุลให๎ดูเทํากันโดยสายตาแตํ ทั้งสองมีรูปทรงไมํเหมือนกันหรือบางครั้งมี
ขนาดที่แตกตํางกันจึงท าให๎เกิดความนําสนใจได๎มากกวํา 
 2.3 ความสมดุลแบบรัศมี  
  จัดภาพโดยใช๎แบบอยํางรัศมีของวงกลม เป็นการจัดแบบเดียวกัน  ซ้ าๆกันไปโดยรอบจุด
ศูนย์กลาง  บางรูปเมื่อจัดแล๎วสามารถหมุนได๎ 
 3.ความกลมกลืน (Harmony)  
  เป็นการออกแบบที่น าสิ่งใกล๎เคียงกัน มาจัดไว๎ด๎วยกัน กลําววํา ความกลมกลืนเกิดขึ้นอยูํ
ระหวํางการซ้ ากันการขัดกัน  หรืออาจกลําวได๎วําการจะเกิดความกลมกลืนได๎จะต๎องตัวเชื่อมโยงระหวําง
ความแตกตํางกับความเหมือนกัน 
 4.การซ ้า (Repetition) 
  ศิลป์  พีระศรี  (2487) กลําววํา  การซ้ าหมายถึงเส๎นอยํางเดียวกัน  หรือแมํลายอยําง
เดียวกันอยํางมีระเบียบได๎จังหวะการซ้ าเป็นการแสดงความคิดในศิลปะอยํางงํายที่สุด 
 สัญลักษณ์ที่อาศัยการออกแบบโดยอาศัยการซ้ าเป็นการน าองค์ประกอบของการออกแบบที่
เหมือนๆกัน  มาใช๎หลายๆครั้งในรูปที่ต๎องการเป็นสัญลักษณ์อันจะกํอให๎เกิดความงามได๎ 
 5.การตัดกัน (Contrast)  
  เป็นการน าสิ่งที่แตกตํางกันมากๆหรือตรงข๎ามกันมาไว๎ด๎วยกัน กํอให๎เกิดความรู๎สึก
ตื่นเต๎น  ดังนั้น  นักออกแบบจึงต๎องใช๎การตัดกันไว๎บ๎างในจังหวะที่สมควร  ในการออกแบบสัญลักษณ์ให๎
นําสนใจนําตื่นเต๎น  ควรแทรกการตัดกันในทุกสัญลักษณ์หรือกลุํมบริโภคท่ีเป็นวัยรุํนก็ต๎องใช๎การตัดกัน
มาก  แตํโดยปกติควรพอประมาณ 
 6.การลดหลั่น  (Gradation) 
  หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ลดขั้นทีละน๎อย เชํน การลดหลั่นของทิศทาง การลดหลั่นของ
ขนาดใหญํไปเล็ก   จะกํอให๎เกิดความรู๎สึกเคลื่อนไหวที่มักน ามาใช๎ในการออกแบบเครื่องหมายที่แสดงถึง  
การพัฒนา  เทคโนโลยี  ใช๎การลดหลั่นนั้นจะชํวยประสานในสิ่งตรงข๎ามกันได๎ดี 
 7.จุดเด่น  (Dominance) 
  คือจุดที่นําสนใจที่สุด ควรมีเพียงจุดเดียว  ในเครื่องหมาย 1 ดวง การที่จะเดํนในนัก
ออกแบบจะต๎องเน๎นขึ้นมา เดํนโดยขนาด เดํนโดยสี เดํนโดยต าแหนํง  เดํนโดยลักษณะพ้ืนผิว  เป็นต๎น     
ที่แตกตํางกัน แตํควรพิจารณาเน๎นให๎เหมาะสม  ไมํมากน๎อยเกินไป 
 
2.2  ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก     

2.2.1 ความหมายของ การออกแบบกราฟิก    
การออกแบบกราฟิก หมายถึง การสร๎างสรรค์ลักษณะ  สํวนประกอบภายนอกของโครงสร๎าง 

บรรจุภัณฑ์ ให๎สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข๎าใจ  (to communicate) ในอันที่จะให๎ผล ทาง
จิตวิทยา ตํอผู๎อุปโภค บริโภคเชํน  ให๎ผลในการดึงดูด ความสนใจ การให๎มโนภาพถึงสรรพคุณ ประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ ยี่ห๎อผลิตภัณฑ์ผู๎ผลิต ด๎วยการใช๎วิธี การออกแบบ การจัดวางรูป ตัวอักษร ถ๎อยค า  โฆษณา 
เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ ทางการค๎า แล ะอาศัยหลักศิลปะการ  จัดภาพให๎เกิดการประสานกลมกลืน 
กันอยํางสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ ที่ได๎วางไว๎    
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การออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์ สามารถสร๎างสรรค์ได๎ทั้งลักษณะ 2 มิติ บนพื้นผิวแผํนราบของ
วัสดุ  เชํน กระดาษ แผํนพลาสติก แผํนโลหะอาบดีบุก หรืออลูมิเนียม  โฟม ฯลฯ กํอนน าวัตถุตําง ๆ 
เหลํานี้ประกอบกัน เป็นรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สํวนในลักษณะ  3 มิติก็อาจท าได๎ 2 กรณีคือ ท าเป็นแผํน
ฉลาก (label) หรือแผํนป้าย  ที่น าไปติดบนแผํนบรรจุภัณฑ์ประเภท rigid forms ที่ข้ึนรูปมา เป็นภาชนะ
บรรจุส าเร็จมาแล๎ว หรืออาจจะสร๎างสรรค์บนผิวภาชนะบรรจุ รูปทรง 3 มิติ โดยตรงก็ได๎เชํน ขวดแก๎ว 
ขวดพลาสติก   เป็นต๎น ซึ่งลักษณะการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สํวนใหญํมักถือตามเกณฑ์ของ
เทคนิคการ พิมพ์ในระบบตํางๆเป็นหลัก 

การออกแบบกราฟิก ถือวําเป็นสิ่งที่มีความส าคัญตํอการบรรจุภัณฑ์เป็นอยํางมาก เพราะวําเป็น 
สํวนประกอบที่ส าคัญ เหนือไปจากการบรรจุและการป้องกันผลิตภัณฑ์  โดยตรงท าให๎บรรจุภัณฑ์ ได๎มี
หน๎าที่ เพ่ิมข้ึนมา โดยที่ลักษณะกราฟิก บรรจุภัณฑ์และสลากได๎แสดงบทบาทหน๎าที่ส าคัญ อันได๎แก ํ
       1. การสร๎างทัศนคติที่ดีงามตํอผลิตภัณฑ์และผู๎ผลิต  กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และแผํนสลาก ได๎ท า
หน๎าที่ เปรียบเสมือนสื่อ  ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ ในอันที่จะเสนอตํอผู๎อุปโภค บริโภคแสดงออกถึง  
คุณงานความดีของผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบที่ ผู๎ผลิตมีตํอผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยที่ลักษณะทาง 
กราฟิก จะสื่อความหมาย และปลูกฝังความรู๎ ความเข๎าใจ  การน าผลิตภัณฑ์ไปใช๎ ตลอดทั้งสร๎างความ
ตํอเนื่องของการใช๎ การเชื่อถือในคุณภาพ จรกระท่ังเกิด ความศรัทธา เชื่อถือในผู๎ผลิตในผลผลิตที่สุดด๎วย  

2. การชี้แจงและบํงชี้ให๎ผู๎บริโภคทราบถึง ชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ลักษณะกราฟิกเพ่ือ  ให๎สื่อ
ความหมาย หรือถํายทอดความรู๎สึกได๎วํา ผลิตภัณฑ์คืออะไร  และผู๎ใดเป็นผู๎ผลิตนั้น มักนิยมอาศัย ใช๎ภาพ
และอักษรเป็นหลัก แตํก็ยังอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ในการออกแบบ เชํน รูปทรง เส๎น สี  ซึ่งสามารถสื่อให๎
เข๎าใจหมายหมายได๎เชํนเดียวกับการใช๎ภาพ และข๎อความอธิบายอยํางชัดเจน ตัวอยํางงานดังกลําวนี้มี ให๎
เห็นได๎ทั่วไปและที่เห็นชัดคือ ผลิตภัณฑ์ตํางประเทศท่ีบรรจุอยูํในภาชนะท่ี คล๎ายคลึงกัน ดังเชํน  
เครื่องส าอาง และยา เป็นต๎น แม๎บรรจุอยูํในขวดหรือ หลอดรูปทรงเหมือนกัน ผู๎บริโภค  ก็สามารถชี้ ได๎วํา
อันใดคือเครื่องส าอาง อันใดคือยา ทั้งนี้ก็โดยการสังเกตจากกราฟิก  เชํน ลักษณะตัวอักษร หรือ สีที่ใช๎ซึ่ง
นักออกแบบจัดไว๎ให๎ เกิดความรู๎สึกผิดแผกจากกัน เป็นต๎น  

3. การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ  ส าหรับผลิตภัณฑ์และผู๎ประกอบการลักษณะ รูปทรงและ
โครงสร๎าง ของบรรจุภัณฑ์  สํวนใหญํมัก มีลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน ในผลิตภัณฑ์แตํละประเภททั้งนี้ เพราะ
กรรมวิธ  ีการบรรจุภัณฑ์ ใช๎เครื่องจักรผลิตขึ้นมาภายใต๎มาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับผู๎แขํงขัน ในตลาดมี
มาก ดังที่เห็นได๎ จากผลิตภัณฑ์อาหาร  ส าเร็จรูปที่ผลิตและจ าหนํายอยูํอยํางแพรํหลายในปัจจุบัน ซึ่งมี
ลักษณะรูปทรง และโครงสร๎างที่คล๎ายคลึงกันมาก เชํน อาหารกระป๋อง ขวดเครื่องดื่ม ขวดยา ซองปิดผนึก
(pouch) และกลํองกระดาษ  เป็นต๎น บรรจุภัณฑ์ตําง ๆ เหลํานี้มักมีขนาด  สัดสํวน ปริมาณการบรรจุ ที่
เหมือนกัน หรือใกล๎เคียงกัน ดังนั้นการออกแบบกราฟิก  จึงมีบทบาทหน๎าที่แสดงเอกลักษณ์ หรือบุคลิก
พิเศษ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตน ( brand image) ของผลิตภัณฑ์ และ ผู๎ผลิตให๎เกิดความชัดเจน ผิด
แผกจาก ผลิตภัณฑ์คูํแขํงขัน เป็นที่สะดุดตา และเรียกร๎องความสนใจ จากผู๎บริโภคท้ังเกําและใหมํให๎จดจ า  
ได๎ตลอดจนซื้อได๎โดยสะดวกและรวดเร็ว 

4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช๎  ของผลิตภัณฑ์เป็นการให๎ขําวสารข๎อมูล สํวนประสมหรือ
สํวนประกอบที่เก่ียวข๎องกับผลิตภัณฑ์ภายในวํามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช๎อยํางถูกต๎องอยํางไร
บ๎าง ทั้งนี้โดยการอาศัยการออกแบบการจัดวาง  (lay -out) ภาพประกอบข๎อความสั้นๆ  (slogan) ข๎อมูล
รายละเอียดตลอดจน ตรารับรอง คุณภาพและอ่ืน ๆ ให๎สามารถเรียกร๎องความสนใจ  จากผู๎บริโภคให๎หยิบ
ยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ  การออกแบบกราฟิกเพ่ือแสดง บทบาทในหน๎าที่นี้
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จึงเปรียบจึงเปรียบเสมือน  การสร๎างบรรจุภัณฑ์ให๎เป็น พนักงานขายเงียบ ( the silent salesman) ที่ท า
หน๎าที่โฆษนา ประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อ (point of purchase) นั้นเอง   

นักออกแบบ ได๎เปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วําเปรียบเสมือนรํางกายของมนุษย์  เริ่มต๎น
จากรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ อันได๎แกํ ทรงสี่เหลี่ยมของกลํอง ทรงกลมของขวด  หรือกระป๋อง เป็นต๎น 
รูปทรงเหลํานี้เปรียบได๎กับตัวโครงรํางกายมนุษย์ สีที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบ เสมือนผิวหนังของมนุษย์ 
ค าบรรยายบนบรรจุภัณฑ์  เปรียบได๎กับปากที่กลําวแจ๎งแถลงสรรพ คุณของสินค๎า การออกแบบทั้งหมด 
ของบรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนระบบการท างานของมนุษย์ ในการออกแบบ    นักออกแบบจะน าเอา
องค์ประกอบตําง ๆ อันได๎แกํ กลยุทธ์การตลาด ชํองทางการจัดจ าหนําย  และสภาวะคูํแขํงขันมาเป็น
แนวความคิดในการออกแบบ ให๎สนองกับจุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎  ด๎วยเหตุนี้ ในแงํของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
การออกแบบอาจจะเขียน เป็นสมการอยํางงําย ๆ ได๎ดังนี้ 

 
การออกแบบ   =   ค าบรรยาย  +     สัญลักษณ์  + ภาพพจน์  

             Design    =  Words   +     Symbols  + Image 
 
ในสมการนี้ ค าบรรยาย  และสัญลักษณ์มีความเข๎าใจ ตามความหมายของค า สํวนภาพพจน์นั้น 

คํอนข๎าง จะเป็นนามธรรม  เนื่องจากการออกแบบภาพพจน์เป็นศิลปะอยํางหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออกได๎ด๎วย 
จุด เส๎น สี รูปวาด และรูปถําย ผสมผสานกัน ออกมาเป็นพาณิชย์ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ด๎วยหลักการงําย  ๆ 
4 ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายวํา 

S  =  Simple  เข๎าใจงํายสบายตา  
A  =  Aesthetic  มีความสวยงาม  ชวนมอง 
F  =  Function  ใช๎งานได๎งําย สะดวก  
E  =  Economic  ต๎นทุนหรือคําใช๎จํายที่เหมาะสม  

 
2.3 ทฤษฎีตราสินค้า (Branding) 

2.3 .1 ความหมายของตราสินค้า  (brand) 
ตราสินค๎า คือ  ความรู๎สึกท่ีผู๎บริโภคสั่งสมรวบรวมมาจากทุกสิ่งทุกอยํางรอบๆ ตัวสินค๎า  

ไมํใชํเพียงชื่อ ตรา โลโก๎  
          ฟิลิป คอตเลอร์ ( 1991 อ๎างถึงใน HRTOTHAI.,2551 : ออนไลน์)  ได๎ให๎ความหมาย
ของค าวําตราสินค๎า   คือ ชื่อ สัญลักษณ์  โลโก๎ของอะไรอยํางหนึ่งที่จะบอกวําสินค๎าหรือบริการ
อยํางหนึ่ง ๆ เป็นของใคร  และแตกตํางจากคํูแขํงอยํางไร ถ๎าเป็นตราสินค๎าจะต๎องสามารถ
จ าแนกออกเป็น 4 อยํางด๎วยกัน ได๎แกํ  
          1) Attribute – รูปรํางหน๎าตาภายนอกที่จะท าให๎เกิดการจดจ า   
          2) Benefit - บอกคุณประโยชน์ เชํน ฟันขาว ผมนุํม   
          3)  Value – ท าให๎รู๎สึก ใช๎แบรนด์นี้แล๎วภาคภูมิใจ  ไว๎ใจเพราะมานาน  
          4) Personality – มีบุคลิกภาพ ใช๎แล๎วเป็นวัยรุํน  ใช๎แล๎วเป็นคนทันสมัย  
          เดวิด โอกิลวี่ ( 1995) กลําวถึงตราสินค๎าวําเป็นสัญลักษณ์ที่ซับซ๎อน  เป็นการรวบรวม
ความรู๎สึกท่ีมีตํอรูปรํางหน๎าตาของสินค๎า ตํอชื่อ ตํอบรรจุภัณฑ์  ตํอราคา ตํอความเป็นมา 
ชื่อเสียง วิถีทางโฆษณา  ทั้งนี้ตราสินค๎าจะเป็นสิ่งที่ก าหนดด๎วยความรู๎สึกของผู๎บริโภคท่ีเป็น
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ผู๎ใช๎ตราสินค๎านั้น  และมีประสบการณ์กับตราสินค๎านั้น  (อ๎างถึงใน  HRTOTHAI., 2551 : 
ออนไลน์)  
           ดังนั้นการสร๎างตราสินค๎าจึงเก่ียวข๎องกับการรับรู๎  และความรู๎สึกของลูกค๎าทั้งจาก
ภายในและจากลูกค๎าภายนอก เป็นความพอใจ ความภาคภูมิใจ  ความสุขใจ ความม่ันใจ และ
ความผูกพันที่มีตํอองค์กร บุคคล สถานที่ ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ   เพราะความรู๎สึกที่เกิดขึ้นจากกลุํม
ลูกค๎าเหลํานี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนให๎พวกเขามีความจงรักภักดี  และความปรารถนาที่จะมีสํวน
รํวม ปรารถนาที่จะใช๎  ปรารถนาที่จะบอกตํอให๎คนอ่ืนเกิดความรู๎สึกเชํนนี้เหมือนกันกับตน
บ๎าง     กลุํมลูกค๎าถือได๎วําเป็นหัวใจหรือเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่ต๎องการแสวงหา  และ
รักษาไว๎ ถึงขนาดมีค ากลําวที่วํา Customer is a King ลูกค๎าจะน าพารายได๎ ก าไร  สํวนแบํง
การตลาด และเป้ายอดขายที่เพ่ิมสูงขึ้น  ซึ่งทุกหนํวยงานมีสํวนชํวยสร๎างภาพลักษณ์จากกลุํม
ลูกค๎าท้ังภายในและภายนอกไว๎ด๎วย  ไมํเพียงเฉพาะเป็นหน๎าที่งานของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด  
หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์เทํานั้น  

2.3.2  องค์ประกอบของตราสินค้า    
          ตราสินค๎ามีองค์ประกอบส าคัญ   คือ  (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน , 2550) 
               -  ส่วนที่จับต้องได้  (Tangible Assets) ได๎แกํ  รูปรํางหน๎าตา
(attributes)  และคุณประโยชน์( benefits) 
               -  ส่วนที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible Assets) ได๎แกํ  คุณคํา  (values) และ
บุคลิกภาพ( personality) 
               Brand DNA คือ  ตัวตนที่แท๎จริงของแบรนด์ที่ท าให๎ผู๎บริโภคเลือกแบรนด์นั้น
อยํางมีศรัทธาอาจเป็นองค์ประกอบใดของแบรนด์ก็ได๎ ระหวําง  attributes/ benefits/ 
values/personality โดยขึ้นกับแตํละตลาดและประสบการณ์ของผู๎บริโภค  
               Brand Architecture คือ พิมพ์เขียวของแบรนด์ เป็นระบบที่วางไว๎  วําควรจะ
ใช๎ชื่อแบรนด์อยํางไร ชื่อใดคือแบรนด์หลัก หรือแบรนด์แมํ  (Umbrella Brand) และชื่อใดคือ
แบรนด์ลูก  (Sub-brand) โดยแตํละองค์กรต๎องก าหนดให๎ชัดเจนวําจะใช๎แบรนด์หลักควบคูํกับ
แบรนด์ลูกอยํางไร  
               Brand Identity หรือเอกลักษณ์ของแบรนด์  ซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งที่ท าให๎แบ
รนด์มีเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันทั้งเอกลักษณ์ด๎านภาพ  เสียง และพฤติกรรม  
               Brand Portfolio หรือ ฐานันดรของแบรนด์ คือการจัดสถานะของแบรนด์นั้น  
วําแตํละแบรนด์อยูํในฐานะอะไร ควรจะได๎รับงบประมาณสนับสนุนมาก-น๎อยเพียงใด  
               Brand Equity คือ  มูลคําของแบรนด์ที่สั่งสมเรื่อยมาจนกลายเป็นมูลคําเงินอัน
มหาศาล เพราะมีคนรู๎จัก  ยอมรับ อยากซื้อ อยากใช๎เป็นประจ า  
          สิ่งส าคัญในการสร๎างและรักษาตราสินค๎าให๎มีความแข็งแกรํง และมีอายุยืนยาว 
คือ   องค์กรจะต๎องสร๎างเอกลักษณ์ท่ีโดดเดํนให๎กับตัวสินค๎า น าเสนอในสิ่งที่เหนือกวํา  และ
แตกตํางโดยยึดความส าคัญ และความต๎องการของลูกค๎าเป็นหลัก    ด าเนินการปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงอยํางมั่นคง และไมํเปลี่ยนแปลง    อีกท้ังต๎องสื่อสารตามข๎อตกลงอยํางมั่นคง และ
ตํอเนื่อง  
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2.3 .3 กระบวนการสร้างตราสินค้า    
          การตลาดในอดีตที่ผํานมาสํวนใหญํจะเน๎นและชี้ให๎เห็นวําสินค๎ามีประโยชน์ท าอะไรได๎
และใช๎อะไรได๎บ๎าง  เพ่ือเสนอขายแกํลูกค๎า ( Product Oriented) ซึ่งปัจจุบันมีการสร๎างคุณคํา 
(Value) ให๎กับลูกค๎าวําลูกค๎าได๎อะไร ใช๎แล๎วรู๎สึกอยํางไร เหนือกวําคนอ่ืนอยํางไร  จึงต๎องมี
การสร๎างความแตกตําง ( Difference) อยํางสิ้นเชิง  มิฉะนั้นแล๎วการสร๎างความแตกตํางท าได๎
ไมํนานก็จะถูกคูํแขํงขันเลียนแบบ  หรือการสร๎างต าแหนํงครองใจ ( Positioning) ต๎องให๎ยืนอยูํ
ในสมองของลูกค๎า  ด๎วยภาพลักษณ์ ( Image) ของตราสินค๎าจะเป็นภาพลักษณ์ที่สะท๎อนตัว
สินค๎าท าให๎ลูกค๎าเกิดความจงรักภักดี  (Royalty) ซึ่งการตลาดยุคใหมํกระบวนการของธุรกิจ
ต๎องเปลี่ยนไปจากเดิม  และมีรูปแบบในการพัฒนาตราให๎มีความสมบูรณ์เข๎มแข็ง  โดยจะต๎อง
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของบริษัทในการพัฒนาวิสัยทัศน์และภารกิจของตราสินค๎าผํานกิจกรรม
ทางการตลาดที่มีความเกี่ยวข๎องกันทั้งหมด  จึงจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธุรกิจให๎
สัมพันธ์กับลูกค๎าโดยตรง  แล๎วก็กิจกรรมทางการตลาดต๎องอยูํบนความสัมพันธ์กับลูกค๎าอยําง
ยั่งยืน  
          ขั้นแรกคือ ต๎องสร๎างการรับรู๎  (Awareness) ให๎แกํผู๎บริโภค โดยให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ตราสินค๎ากํอนอันดับแรก  ตํอมาข้ันที่ 2 และข้ัน 3 คือให๎การข๎อมูลขําวสาร ( Information) 
ผํานสื่อตํางๆ  ที่ชัดเจน และภาพพจน์ของตราตํอผู๎บริโภค และการดูแลเอาใจใสํ( Respect) 
กับผู๎บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่อยูํในตลาด และน าไปสูํขั้นที่ 4 มิตรภาพ ( Friendship) โดยเน๎น
ตราสินค๎าให๎เป็นสิ่งที่รู๎ใจ และข้ันที่ 5 ไว๎วางใจ ( Trust) คือสร๎างความสัมพันธ์ในระยะยาว
ชํวงเวลาของการด ารงชีวิตระหวํางตราสินค๎ากับลูกค๎า  ซึ่งตราได๎ให๎พลังกับมิตรภาพและความ
ไว๎วางใจที่จะน าไปสูํความจงรักภักดีในขั้นสุดท๎าย  (Loyalty) ซึ่งการให๎ความส าคัญและสนใจ
กับอารมณ์ของความสัมพันธ์ผู๎บริโภคกับตรานั้น  จะท าให๎เกิดความส าเร็จในระยะยาวได๎จริง 
(เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ,  2550) 
 

2.3.4 อุปสรรคของธุรกิจต่อการสร้างตราสินค้า    
          อุปสรรคของธุรกิจไทยตํอการสร๎างตราสินค๎าและการหลั่งไหลเข๎ามาของสินค๎า
จากตํางประเทศมีดังนี้  
          1.  เงินทุน ( Capital) สินค๎าจากตํางประเทศมีสินค๎าและตราสินค๎าท่ีแข็งแกรํง  การที่
จะใช๎เงินลงทุนสร๎างการรับรู๎ ( Awareness) ให๎ลูกค๎ายอมรับและเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
ยํอมท าได๎ไมํยาก  
          2.  เทคโนโลยี ( Technology) มีการใช๎เครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถผลิตสินค๎าได๎
จ านวนมาก มีคุณภาพ  ลดต๎นทุนในการผลิตได๎ และของเสียในระบบการผลิตมีน๎อย  
          3.  การจัดการ ( Management) มีการจัดการภายในและภายนอกท่ีเป็นระบบ มี
ความเป็นมืออาชีพและความช านาญทั้งการตลาด  ผลิตภัณฑ์ การผลิต การจัดสรรทรัพยากร 
เป็นต๎น  ท าให๎การด าเนินการสํงมอบให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ ( Satisfaction) แล ะเห็น
คุณคํา  (Value) ของผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอขายแกํผู๎บริโภค  
          4.  คํานิยม  (Share Value) คนไทยโดยสํวนใหญํไมํได๎มีความเป็นชาตินิยม ยังนิยม
ใช๎ของจากตํางประเทศ  ท าให๎สินค๎าของไทยที่มีการรณรงค์กินของไทย ใช๎ของไทย เป็นเพียง
การรณรงค์ด๎วยค าพูด  แตํพฤติกรรมการบริโภคสินค๎าจากตํางประเทศยังเหมือนเดิม  ประกอบ
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กับการที่ผู๎น าระดับประเทศ  หรือดารายอดนิยมท่ีนับเป็นต๎นแบบในการใช๎สินค๎าก็ยังใช๎สินค๎า
ตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงจากตํางประเทศ  รวมทั้งผู๎ประกอบการไทยไมํได๎ให๎ความสนใจมากนักที่
จะพัฒนาและสร๎างตราสินค๎าให๎มีความเข๎มแข็งในระดับสากล  แตํให๎ความส าคัญกับการรับจ๎าง
ผลิต หรือเป็นฐานการผลิตให๎กับธุรกิจตํางชาติ  (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ,  2550) 
          อยํางไรก็ตาม  การสร๎างตราสินค๎าและการรักษาตราสินค๎านั้น มีความยากพอๆ กัน  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีอยูํรอบตัวผู๎บริโภคมีความหลากหลายมาก
ขึ้น  ดังนั้น ถึงแม๎เป็นตราสินค๎าที่มีมานาน ก็ไมํได๎หมายความวําจะสามารถไปได๎ดี  ขึ้นอยูํกับวํา
สินค๎าไทยจะรู๎จักหยิบยกสํวนไหนมาพัฒนาให๎สามารถเข๎ากับคนไทยและแสดงถึงความเป็น
สากลได๎  
 
2.4 ทฤษฎีกระบวนการพิมพ์ 

ขั้นตอนท๎ายที่สุดของการบรรจุภัณฑ์คือการผลิต ซึ่งอาจจะผกผันขั้นตอนของการผลิต รูปรํางของ
ภาชนะ หรือลักษณะของกราฟิกกันได๎วํา  ขั้นตอนใดต๎องผลิตขึ้นมากํอน เชํน การบรรจุภัณฑ์ประเภท
รูปทรงแข็งตัว  (rigid forms) อาทิ ขวดแก๎ว ขวดพลาสติก เซรามิกส์  ต๎องผลิตเป็นรูปทรงภาชนะบรรจุ
ส าเร็จรูปมากํอนแล๎ว  คํอยสร๎างลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ขึ้นทีหลัง  หรือบรรจุภัณฑ์ที่สร๎างขึ้นมา
จากกระดาษ ฟิล์มพลาสติก รูปอลูมิเนียมฟอยส์  แผํนเหล็กอาบดีบุก( tin plate ) จะต๎องสร๎างลักษณะ
กราฟิกบนแผํนระนาบ 2 มิต ิของวัสดุให๎เสร็จกํอนน ามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์   เป็นต๎น แตํไมํวํา
จะผกผันขั้นตอนอยํางใดก็ตาม การสร๎างงานลักษณะกราฟิกบรรจุภัณฑ์เพ่ือการบํงชี้ของเอกลักษณ์เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์จะต๎อง คงอยูํโดยอาศัย เทคนิคและกรรมาวิธีของการพิมพ์เข๎ามาชํวย 
      ดังนั้นเมื่อกระบวนการก าหนดโครงสร๎าง  และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ผํานการลงมติเป็น
ที่ยอมรับ ระหวํางผู๎ออกแบบและผู๎ผลิตแล๎ว  จึงต๎องมีกระบวนการเลือกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกัน
โครงสร๎าง  และความต๎องการทางคุณภาพของผลงานด๎วย เชํน บรรจุภัณฑ์ทรงกลม อาทิ ขวดน้ าอัดลม  
ขวดแชมพูสระผม ต๎องป้องกันการหลุดลอกของสีจากความเปียกชื้น  ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมจึงต๎องใช๎
วิธีการพิมพ์ ซิลค์สกรีน  (silk screen) โดยพิมพ์สีสันลวดลายงานกราฟิกลงบนผิวของบรรจุภัณฑ์โดยตรง
เพราะภาชนะบรรจุ มีผิวโค๎ง เป็นต๎น 
 

2.4.1 ขนาดของกระดาษและสิ่งพิมพ์ 
 ขนาดของสิ่งพิมพ์ยํอมขึ้นอยูํกับขนาดของกระดาษเป็นส าคัญ ดังจะเห็นได๎วําหนังสือขนาด 8 
หน๎ายกท่ีพิมพ์ในปัจจุบันมีขนาดรูปเลํมที่แท๎จริงไมํเทํากัน  ทั้งนี้เนื่องมาจากขนาดของกระดาษพิมพ์ที่ใช๎ไมํ
เทํากัน  ได๎แกํ  กระดาษขนาด 31 X 43 นิ้ว  และกระดาษขนาด 24 X 35 นิ้ว ส าหรับประเทศไทยนิยมใช๎
กระดาษขนาด 31 X 43 นิ้ว เป็นสํวนใหญํ  เมื่อน ามาพับและตัดครึ่งหนึ่งจะเป็นกระดาษตัด 2  ส าหรับใช๎
ในการพิมพ์โฆษณา  ในการพิมพ์หนังสือเลํมนิยมใช๎กระดาษขนาดตัด 4 หรือขนาด 25 X 21 นิ้ว  โดย
เรียกวําเป็นกระดาษ 1 ยก (ศิริพงศ์  พยอมแย๎ม.  2530 : 65) 
ตารางที่ 2.4.1  การตัดกระดาษขนาดตําง ๆ 

ขนาดโดยประมาณ ชื่อขนาด 
31 X 43 นิ้ว 
21 X 31 นิ้ว 
25 X 21 นิ้ว 

ตัด 1 
ตัด 2 
ตัด 3 

www.ssru.ac.th



11 

 

 

A
1
 

A

2 

A

4 
A

3
 

 
 ในปัจจุบัน  องค์การมาตรฐานระหวํางประเทศ (International Standard Organization) 
หรือ ISO ได๎ก าหนดขนาดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการก าหนดให๎กระดาษขนาด 1 รีม มี
สัดสํวนความกว๎างเทํากับ 1 และ ความยาวเทํากับ √2 (1.414) และเม่ือตัดแบํงครึ่งก็ยังคงรักษาสัดสํวนนี้
ตลอดไปทุกครั้ง เรียกวํา กระดาษชุด A จะเริ่มต๎นด๎วย A0 มีขนาดความกว๎าง X ความยาวเทํากับ 1 
ตารางเมตร เพื่อสะดวกตํอการคิดน้ าหนักของกระดาษเป็นกรัมตํอตารางเมตร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4.1 การตัดแบํงกระดาษมาตรฐานชุด A 
 
  2.4.1.1  ศักยภาพของระบบพิมพ์ 
 การพิมพ์ในแตํละระบบยํอมมีข๎อดีและข๎อจ ากัดเฉพาะตัว  ผู๎ที่ท าหน๎าที่ในการออกแบบสิ่งพิมพ์
จ าเป็นจะต๎องศึกษาท าความเข๎าใจในกระบวนการท างานศักยภาพของระบบการพิมพ์  ตลอดจนคําใช๎จําย
ในการพิมพ์ในแตํละระบบเพื่อประโยชน์ตํอการตัดสินใจเลือกระบบการพิมพ์อันมีผลตํอการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ให๎สอดคล๎องกับลักษณะการพิมพ์นั้น ๆ ซึ่งจะกลําวถึงรายละเอียดตําง ๆ ของแตํละระบบในหัวข๎อ
ตํอไป  
 2.4.2   กระบวนทางการพิมพ์ 
 ระบบการพิมพ์ในเชิงอุตสาหกรรมแบํงออกเป็น 4 ระบบ  ได๎แกํ 
 1. ระบบเลตเตอร์เพรส  
 2. ระบบกราวัวร์  
 3. ระบบออฟเซต  
 4. ระบบซิลค์สกรีน  
 
 2.4.2.1  ระบบเลตเตอร์เพรส 
 เป็นการพิมพ์ในลักษณะแมํพิมพ์นูนจากพ้ืน  มีองค์ประกอบในการพิมพ์  ดังนี้  
   (1)  แม่พิมพ์ 
 แมํพิมพ์แบํงออกเป็น 2 ลักษณะ  ได๎แกํ  
 1. การเรียงพิมพ์ (type setting) เป็นการน าตัวอักษรที่เป็นแมํพิมพ์นูนมาเรียงตํอเป็นค า  เป็น
ประโยค เป็นบรรทัด และเป็นหน๎า 

A

0 
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 2. บล็อก (block) เป็นแมํพิมพ์นูนส าหรับใช๎พิมพ์ภาพประกอบท าข้ึนด๎วยวัสดุตําง ๆ ได๎แกํ  ไม๎  
ยาง  โลหะ ฯลฯ  ในสมัยกํอนนิยมใช๎แมํพิมพ์แกะไม๎  แตํปัจจุบันมักใช๎โลหะ  ประเภทสังกะสี 
 
  (2)   เครื่องพิมพ์ในระบบเลตเตอร์เพรส   
 แบํงตามลักษณะการท างานเป็น 3 ประเภท  ได๎แกํ 
 1.  เครื่องพิมพ์เพลเตนเพรส (platen press) เป็นเครื่องพิมพ์ที่เกําแกํที่สุด  โดยดัดแปลงจาก
แทํนพิมพ์มือ (hand press) ในสมัยโบราณ  สํวนเครื่องมือเพลเตนเพลสในปัจจุบันจะน าตัวเรียงพิมพ์  
หรือบล็อกติดกับแทํนพิมพ์ในแนวดิ่ง  แผํนแรงกดกระดาษจะอยูํในแนวดิ่งเชํนเดียวกัน  ขณะพิมพ์ลูกหมึก
จะน าหมึกจากรางหมึกมาเกลี่ยบนจานหมึกและเคลื่อนลงมาทาหมึกให๎ติดกับผิวแมํพิมพ์เมื่อป้อนกระดาษ
ที่แทํนแรงกด  แทํนแรงกดจะกดกระดาษให๎สัมผัสกับผิวแมํพิมพ์  การป้อนกระดาษมีทั้งการป้อนด๎วยมือ
และใช๎ระบบลมดูด 

ภาพที่  2.4.2 ลักษณะตัวเรียงพิมพ์ 
 

ภาพที่ 2.4.3 แทํนพิมพ์มือในสมัยโบราณ 
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ภาพที่  2.4.4 ลักษณะการท างานของเครื่องพิมพ์เพลเตนเพรส  
 
 2.  เครื่องพิมพ์ไซลินเดอร์เพรส (cylinder press) 
 เครื่องพิมพ์ลักษณะนี้แทํนรองรับแมํพิมพ์จะอยูํในแนวนอน  โดยมีลูกโมํกดกระดาษและลูกหมึก
อยูํด๎านบน  แทํนพิมพ์จะเคลื่อนที่โดยในจังหวะที่หนึ่งจะเคลื่อนไปรับหมึกจากลูกกลิ้งหมึก  และในจังหวะ
ที่สองจะเคลื่อนมาอยูํใต๎ลูกโมํกดกระดาษและกดกระดาษให๎สัมผัสกับแมํพิมพ์  การพิมพ์ด๎วยเครื่องพิมพ์
ชนิดนี้สามารถพิมพ์กับกระดาษขนาดใหญํ  เชํน  ภาพโฆษณา  หรือหนังสือยกได๎ 
 

 
 

ภาพที่  2.4.5 ลักษณะการท างานของเครื่องพิมพ์ไซลินเดอร์เพรส  
    
 3.  เครื่องพิมพ์โรตารีเลตเตอร์เพรส (rotary letter press) 
 เครื่องพิมพ์ลักษณะนี้จะต๎องหลํอแมํพิมพ์เป็นรูปโค๎งทรงกลม  โดยมีลูกโมํกดกระดาษเป็น
รูปทรงกลมเชํนเดียว  กระดาษพิมพ์จะผํานเข๎าไประหวําง  แมํพิมพ์และลูกโมํกดกระดาษซึ่งจะหมุนไป
เรื่อย ๆ การพิมพ์ในลักษณะนี้จึงเหมาะกับกระดาษที่มีลักษณะเป็นม๎วน  และจะพิมพ์ตํอเนื่องได๎อยําง
รวดเร็ว   
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ภาพที่  2.4.6  ลักษณะการท างานของเครื่องพิมพ์โรตารีเลตเตอร์เพรส 
 
   (3)  ลักษณะพิเศษของการพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส 
 ผลของการพิมพ์ซึ่งจะมีความแตกตํางจากการพิมพ์ในระบบอ่ืน  ได๎แกํลักษณะตํอไปนี้ 
 1.  การพิมพ์พ้ืนทึบ  หรือที่เรียกวํา  พ้ืนตาย  ของระบบเลตเตอร์เพรสบนกระดาษไมํเคลือบผิว
มักแสดงให๎เห็นลักษณะงานพิมพ์ที่พิมพ์ไมํทั่วอยูํเสมอ  เนื่องจากหมึกพิมพ์ไมํสามารถไปสัมผัสได๎สุดรอย
ขรุขระ 
 2.  หมึกจะหนาบริเวณขอบตัวอักษรและเม็ดสกรีน  โดยมีรอยแตกขรุขระตามขอบตัวอักษร  
เนื่องจากเป็นระบบการพิมพ์ที่ผิวนูนจากพ้ืนเมื่อมากระทบกระดาษจะท าให๎เกิดการอัดรีดหมึก (ink-
squeeze) ไปตามขอบภาพ และจะพบมากในกระดาษท่ีผิวเคลือบมัน 
 3.  รอยนูนด๎านหลังงานพิมพ์ จะมีรอยนูนที่ด๎านหลังของงานพิมพ์  เนื่องจากแรงกดของ
แมํพิมพ์นูนที่มีผลตํอกระดาษ 
 
 2.4.2.2 ระบบกราวัวร์ (gravure) 
 เป็นการพิมพ์ในระบบแมํพิมพ์รํองลึก  มีลักษณะการพิมพ์ที่แตกตํางจากการพิมพ์ในระบบอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 
   (1)  แม่พิมพ์  
 มีลักษณะบริเวณภาพเป็นรํองลึกลงไปกวําระดับพ้ืนเพื่อให๎หมึกสามารถขังตัวเองอยูํในรํอง  การ
น าให๎ภาพเกิดน้ าหนักอํอนแกํ  เกิดจากความตื้นและความลึกของรํองที่ไมํเทํากัน  บริเวณรํองลึกเมื่อพิมพ์
แล๎วจะมีสีเข๎ม  สํวนบริเวณท่ีรํองตื้นเมื่อพิมพ์แล๎วจะมีสีอํอน 
 

 
 

ภาพที่ 2.4.7 เปรียบเทียบลักษณะแมํพิมพ์ของเลตเตอร์เพรส  และ  กราวัวร์ 
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   (2)  เครื่องพิมพ์ระบบกราวัวร์ 
 จะต๎องน าแมํพิมพ์ซึ่งมีลักษณะเป็นแผํนโลหะมาม๎วนกับลูกกลิ้งทรงกลมและหมุนผํานบํอเก็บ
หมึก  หมึกพิมพ์ในระบบกราวัวร์จะเหลวกวําหมึกพิมพ์ในระบบอ่ืน  แมํพิมพ์จะรับหมึกมาขังไว๎ในรํองและ
เคลื่อนที่ผํานใบปาดหมึก (docter blade) ซึ่งมีลักษณะเป็นยางท าหน๎าที่กวาดหมึกที่ติดบนผิวแมํพิมพ์
ออกให๎หมด  หมึกที่เหลืออยูํเฉพาะในรํองแมํพิมพ์เมํานั้น  เมื่อป้อนกระดาษให๎สัมผัสแมํพิมพ์โดยลูกโมํกด
กระดาษ  หมึกพิมพ์จะปรากฏบนกระดาษในลักษณะที่คมชัด  มีความประณีตสวยงาม  บริเวณใดที่เป็น
รํองลึกมากกระดาษจะซับหมึกติดได๎หนาและเกิดเป็นสีเข๎ม  สํวนบริเวณรํองตื้นกระดาษจะซับหมึกมาได๎
น๎อยท าให๎สีจาง  ซึ่งท าให๎เกิดน้ าหนักของภาพที่งดงามกวําการพิมพ์ด๎วยระบบอ่ืน 

 
ภาพที่ 2.4.8 ลักษณะการพิมพ์ระบบกราวัวร์ 
 
   (3) ลักษณะพิเศษของการพิมพ์ระบบกราวัวร์ 
 ผลของการพิมพ์ระบบนี้จะมีลักษณะพิเศษตํางจากการพิมพ์ระบบอ่ืน  ได๎แกํ   
 1.  รอยหยักของตัวอักษร   ถ๎าขยายตัวอักษรให๎มีขนาดใหญํข้ึน  จะเห็นขอบของตัวอักษรมีรอย
หยักคล๎ายฟันเลื่อย 
 2.  พ้ืนทึบเกิดรอยขอบขาว 
 ในการพิมพ์บนพื้นทึบอาจเกิดรอยขอบสีขาวตามขอบของโพรงหมึกได๎  
 3.  เส๎นหมึกบนงานพิมพ์ 
 ถ๎าใบปาดหมึกแตกเป็นรอยปิ่นแหวํง  ท าให๎ปาดหมึกได๎ไมํหมด  เมื่อพิมพ์ออกมาจะเห็นเส๎นบน
งานพิมพ์ได๎ 
 
 2.4.2.3  ระบบออฟเซต (off set) 
 เป็นการพิมพ์ในระบบแมํพิมพ์พ้ืนราบ  มีลักษณะพิเศษแตกตํางจากการพิมพ์ระบบอ่ืน  ดังนี้  
   (1)  แม่พิมพ์ 
 มีลักษณะเป็นแผํนโลหะบางเคลือบน้ ายาไวแสงเรียกวํา  เพลท (plate) อาจมีการใช๎กระดาษท า
แมํพิมพ์ส าหรับการพิมพ์จ านวนหน๎าน๎อย ๆ  บริเวณตัวภาพจะมีระดับเดียวกับพื้นแมํพิมพ์  
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   (2)  เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต 
 ในการท างานแมํพิมพ์จะถูกม๎วนติดกับลูกโมํแมํพิมพ์ (plate cylinder) ในลักษณะทรงกลม  
โดยมีลูกกลิ้งน้ าหรือลูกน้ า (water roller)  ท าหน๎าที่สํงน้ ายาฟาวเทน (fountain) ให๎ความชุํมชื้นบนผิว
เพลท  น้ ายาจะติดเฉพาะสํวนที่เป็นพื้นเพลท  สํวนบริเวณท่ีเป็นตัวภาพน้ าจะไมํติด  ขณะเดียวกันลูกหมึก 
(ink roller)  จะทาหมึกบริเวณผิวเพลท  หมึกจะติดบริเวณเฉพาะสํวนที่เป็นตัวภาพ  สํวนที่เป็นพื้นหมึก
จะไมํติด  เนื่องจากมีน้ าติดอยูํ  ภาพบนเพลทจะมีลักษณะเป็นด๎านตรงก็หมุนไปติดบนลูกโมํยาง (blaket 
cylinder) ซึ่งเป็นลูกกลิ้งโลหะหุ๎มด๎วยผ๎ายางโดยเกิดเป็นภาพด๎านกลับ  กระดาษท่ีต๎องการพิมพ์จะรับหมึก
จากลูกโมํยางซึ่งมีลูกโมํกดกระดาษชํวยอัดกระดาษท าให๎งานพิมพ์ที่ได๎มีลักษณะเป็นภาพด๎านตรงอีกครั้ง
หนึ่ง  และเป็นงานที่มีความประณีตชัดเจน 

 
ภาพที่ 2.4.9 ลักษณะการพิมพ์ระบบออฟเซต 
 

 
 

 เครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซต ประกอบด๎วยโครงสร๎างที่ส าคัญ  6  หนํวย  ดังนี้  
 1. หนํวยป้อนกระดาษ  
 2. หนํวยสํงกระดาษเข๎าท าการพิมพ์  
 3. หนํวยหมึก  
 4. หนํวยจํายความชื้น  
 5. หนํวยพิมพ์  
ภาพที่ 2.4.10 สํวนประกอบของเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต 
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   (3)  ลักษณะพิเศษของการพิมพ์ออฟเซต 
 การพิมพ์ระบบนี้ไมํวําจะเป็นรูปภาพหรือตัวหนังสือ  พบวําจะติดท่ัวทั้งภาพอยํางสม่ าเสมอ  
ขอบภาพและขอบตัวอักษรจะมีความคมชัดโดยไมํมีการอัดบี้ตามขอบภาพเหมือนการพิมพ์ระบบเลตเตอร์
เพรส  แม๎วําจะเป็นการพิมพ์บนพื้นกระดาษหยาบก็ตาม  เนื่องจากจะติดบนลูกโมํยางกํอนที่จะสัมผัส
กระดาษ  สามารถพิมพ์ภาพสกรีนได๎รายละเอียดมากกวําระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสซึ่งใช๎สกรีนได๎ไมํ
เกิน 133 เส๎นตํอนิ้ว  แตํระบบออฟเซตมีความสามารถสูงถึง 150-175 ส๎นตํอนิ้ว  โดยสกรีนที่มีจ านวน
เส๎นมากเทําใดก็จะให๎รายละเอียดของภาพมากเทํานั้น  และความหนาของหมึกที่ติดบนกระดาษจะบาง
กวํา  การพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส 3-4 เทํา (วันชัย  ศิริชัย.  2524 : 70-71  อ๎างใน  ศิริพงศ์  พะยอม
แย๎ม.  2537 : 231-223) 
 
 2.4.2.4  ระบบซิลค์สกรีน (silk screen) 
 เป็นการพิมพ์ในลักษณะแมํพิมพ์ฉลุซึ่งมีข๎อแตกตํางจากการพิมพ์ระบบอ่ืน ดังนี้  
   (1)  แม่พิมพ์ 
 ลักษณะของแมํพิมพ์ซิลค์สกรีนจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมท าด๎วยไม๎หรือโลหะขึงด๎วยผ๎าไนลอน  หรือ
โพลีเอสเตอร์ที่มีลักษณะโปรํงพอที่หมึกจะผํานทะลุลงไปได๎จากการปาดหมึกพิมพ์ด๎วยยางปาด  วิธีการ
สร๎างแมํพิมพ์จะต๎องอุดพ้ืนผ๎าไนลอนที่ไมํต๎องการให๎เกิดภาพ  เพื่อไมํให๎หมึกทะลุลงไปได๎  การอุดพ้ืนผ๎า
อาจกระท าได๎หลายวิธี  ดังนี้ 
 1. การทาสีในบริเวณพ้ืน  
 2. การใช๎ฟิล์มตัดปิดในสํวนที่ต๎องการให๎เป็นพื้น  
 3. การใช๎กาวอัด  
 

 
 

ภาพที่ 2.4.11 ลักษณะแมํพิมพ์ซิลค์สกรีน 
   
   (2)  การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน 
 น ากรอบสกรีนที่เสร็จสมบูรณ์ไปติดกับฐานด๎วยบานพับเพ่ือต าแหนํงของงานพิมพ์แตํละครั้งคงท่ี
แนํนอนตามต๎องการ 
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ภาพที่ 2.4.12 การติดกรอบสกรีนกับฐาน 
 
 ในการพิมพ์ซิลค์สกรีนจ าเป็นต๎องมีการตั้งระยะออฟคอนแทค (off contact) ซึ่งหมายถึง    
การเว๎นวํางระหวํางกรอบสกรีนกับชิ้นงานพิมพ์  เพ่ือให๎ผ๎าสกรีนสามารถดีดตัวจากชิ้นงานเมื่อพิมพ์เสร็จ
โดยน้ าหมึกจะไมํไปกองที่ขอบภาพท าให๎คุณภาพของการพิมพ์ประณีตยิ่งขึ้น  การตั้งระยะออฟคอนแทคอ
ยํางงําย ๆ อาจให๎ลวดเย็บกระดาษหรือเหรียญติดที่มุมของกรอบสกรีนก็ได๎ 
 

 
ภาพที่ 2.4.13 การตั้งระยะออฟคอนแทค 
   
  (3)  ลักษณะพิเศษของการพิมพ์ซิลค์สกรีน   
 เนื่องจากการพิมพ์ระบบนี้เป็นการพิมพ์ที่หมึกผํานทะลุผ๎าสกรีนลงไปติดกับชิ้นงาน  ผลของการ
พิมพ์จึงมีลักษณะพิเศษตํางจากการพิมพ์ระบบอ่ืน  ดังนี้  
 1.  ปริมาณหมึกติดมาก 
 ปริมาณหมึกจะติดบนชิ้นงานมากกวําการพิมพ์ระบบด๎วยอ่ืน  จนสามารถสัมผัสได๎  เมื่อใช๎มือ
ลูบบนผิวหมึกจะรู๎สึกวํานูนผิดปกติ 
 2.  เม็ดสกรีนของภาพหยาบ 
 ถ๎าเป็นการพิมพ์ภาพโทนตํอเนื่อง  เม็ดสกรีนของภาพจะหยาบกวําการพิมพ์ด๎วยระบบอ่ืน  
 3.  พิมพ์บนวัสดุทุกชนิด  
 สามารถพิมพ์ได๎บนชิ้นงานทุกลักษณะไมํวําจะเป็นผิวเรียบ  ผิวโค๎ง  และทรงกลม  เชํน ขวด  
แก๎ว  ฯลฯ  โดยให๎ชิ้นงานกลิ้งบนลูกปืนและให๎กรอบสกรีนเคลื่อนที่บนชิ้นงานพิมพ์ 
 
 2.4 .3 การเลือกระบบงานพิมพ์ 
 ผู๎ออกแบบและด าเนินการพิมพ์จ าเป็นต๎องมีความเข๎าใจตํอลักษณะของการพิมพ์แตํละระบบ
อยํางลึกซึ้ง  เพื่อจะได๎เลือกระบบการพิมพ์ให๎ตรงกับความต๎องการของงานพิมพ์อันจะมีผลตํองานพิมพ์ที่มี
คุณภาพ  ตรงตามวัตถุประสงค์  ในราคาท่ีเหมาะสมโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  (วันชัย  ศิริชนะ.  2529 : 533-
542 อ๎างใน ศิริพงศ์  พยอมแย๎ม. 2537 : 236) 
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 2.4.3.1  ระบบเลตเตอร์เพรส 
  1)  มีจ านวนการพิมพ์ไมํเกิน  2,000  ชุด  
  2)  ไมํต๎องการคุณภาพงานที่สูงมาก  
  3)  มีภาพประกอบน๎อย  
  4)  ไมํควรเป็นงานพิมพ์หลายสี  
  5)  ต๎องมีเวลาส าหรับการพิมพ์นานพอสมควร  
  6)  มีงบประมาณในการพิมพ์น๎อย  
 
 2.4.3.2  ระบบออฟเซต  
  1)  ควรมีจ านวนการพิมพ์เกิน  2,000  ชุด ขึ้นไป  
  2)  มีภาพประกอบมาก  
  3)  ต๎องการความรวดเร็วในการพิมพ์  
  4)  ต๎องการพิมพ์หลายสี  
  5)  ต๎องการความประณีตงดงาม  
 

2.4.3.3 ระบบกราวัวร์ 
1) ควรมีจ านวนการพิมพ์มากกวํา  5,000  ชุด  
2) เป็นการพิมพ์บนกระดาษ  พลาสติก  หรือฟอยด์ 
3) ต๎องการรายละเอียดคํอนข๎างสูง 

 
2.4.3.4 ระบบซิลค์สกรีน 
 1)  เป็นภาพโฆษณาขนาดที่มีขนาดใหญํ  จ านวนไมํมาก  
 2)  พิมพ์บนวัสดุพิเศษ  เชํน  แก๎ว  พลาสติก  ผ๎า  หนัง  ไม๎  โลหะ  ฯลฯ  
 3)  พิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า  
 4)  พิมพ์งานที่เน๎นความงามทางศิลปะเป็นพิเศษจ านวนน๎อยชิ้น  

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปิยทรรศน์ บารุงกูล (2548) ศึกษาการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าผ๎าไหมและเครื่องแตํงกายจากผ๎าไหม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  โดยใช๎วิธีการวิจัยเชิงปริมาณแบบวิจัยการวัดครั้งเดียว  (One-Shot Posttest 
only Design) เก็บรวบรวมแบบสอบถามจานวน 300 ตัวอยําง ผลการวิจัยพบวํากลุํมตัวอยํางที่เคยใช๎ตรา
สินค๎าผ๎าไหมและเครื่องแตํงกายจากผ๎าไหมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพ
รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยตราจิมทอมป์สัน  เป็นตราสินค๎าผ๎าไหมท่ีนึกถึง
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ศิลปาชีพ และลาดับที ่3 คือ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทผ๎าไหมที่กลุํม
ตัวอยํางรู๎จักและชอบมากท่ีสุดคือ ผ๎าพื้น รองลงมาคือผ๎าแพรวาและมัดหมี่ มากกวําครึ่งหนึ่งของกลุํมตัวไมํ
เคยรับรู๎ผลการประกวด ผ๎าไหมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ.2546 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํใช๎ผ๎าไหมและ
เครื่องแตํงกายจากผ๎าไหมในโอกาสออกงานสังคม การเข๎าถึงตราสินค๎าในระดับงําย  คือ การนาผ๎าไหมหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปตัดเป็นเครื่องแตํงกายได๎สวยงามไมํแตกตํางกับผ๎าชนิดอื่น  คุณคําท่ีกลุํมตัวอยําง
ได๎รับจากการใช๎ตราสินค๎าคือ ผ๎าไหมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นงานฝีมือที่มีคุณภาพ  บุคลิกดีเม่ือสวมใสํ
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และได๎รับการยอมรับจากผู๎พบเห็น  ผลการทดสอบคุณลักษณะของผู๎บริโภคกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับเพศ  
อาชีพ รายได๎ และความบํอยครั้งในการซื้อผ๎าไหมและเครื่องแตํงกายจากผ๎าไหมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
มีความสัมพันธ์กับการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าในด๎านที่แตกตํางกัน  และพฤติกรรมการเปิดรับขําวสาร
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุํมตัวอยํางเกี่ยวระดับการเปิดรับ  สื่อที่ใช๎เปิดรับและประเภทของ
เนื้อหาที่เปิดรับ  มีความสัมพันธ์กับการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าผ๎าไหมและเครื่องแตํงกายจากผ๎าไหมหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในด๎านที่แตกตํางกัน 
 ศักดิ์ดา  บุญยืด ได๎ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด๎านกราฟิกบนซองบรรจุภัณฑ์ที่สํงผลตํอความเข๎าใจใน
รสชาติของบะหมี่ส าเร็จรูป พบวํา ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีผลอยํางส าคัญที่สุดตํอผู๎บริโภคในเรื่องความพึงพอใจ
และองค์ประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์อยํางหนึ่งก็คือ ความดึงดูดใจ ความเย๎ายวนหรือความสวยงามของ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สํงผลตํอการจดจ าการรับรู๎ของผู๎บริโภคและตํอเนื่องไปถึงการท าให๎ผู๎ซื้อหันมา
เลือกซื้อสินค๎าตัวนั้นได๎ จากภาพลักษณ์ของการออกแบบอาหารกระป๋อง นม เครื่องดื่มตํางๆ อาหาร
ส าเร็จรูป อาหารกึ่งส าเร็จรูป 
 ขุนแผน  ตุ๎มทองค า (2549) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ขนมจีน
สุขภาพหลํมเกํา พบวํา ด๎านกราฟิกรูปแบบที่สวยงาม โดดเดํน สะดุดตาใช๎ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนา
ทรายและภาพของภูทับเบิกมาเป็นเอกลักษณ์ประจ าท๎องถิ่นในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมจีนหลํมเกํา
เลือกข๎อมูลเกี่ยวกับคุณคําทางโภชนาการขมจีนสุขภาพหลํมเกํา มาน าเสนอไว๎บนบรรจุภัณฑ์และประเมิน
ความพึงพอใจโดยผู๎จ าหนํายสินค๎าและผู๎ที่ต๎องการซื้อสินค๎าขนมจีนสุขภาพหลํมเกําจากร๎านจ าหนําย 
จ านวน 100 คน กลุํมตัวอยํางทั้งหมด เลือกผลงานออกแบบแนวทางท่ี 1 (ร๎อยละ 64) มากกวําแนวทางท่ี 
2 (ร๎อยละ 21) มากกวําแนวทางท่ี 3 (ร๎อยละ 15) กลุํมเป้าหมายในทุกกลุํมเพศ อายุ อาชีพ รายได๎ และ
ระดับการศึกษา มีปริมาณการเลือกผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแนวทางที่ 1 มากกวําแนวทางท่ี 2 และ 
3 ด๎วยเชํนเดียวกัน 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์
จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  หลังจากท่ีได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในบทท่ี 2 แล้ว ในบทนี้ จะได้กล่าวถึงวิธีด าเนินงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการโดยมีล าดับในการ
น าเสนอดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือในการวิจัย  
 3.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์  
 3.4 ประเมินความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.6 สรุปและอภิปรายผล  

 
ในการศึกษา “การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์

จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 3 คน ประชากร

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 คน และ
กลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย จ านวน 50 คน 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งนี้ แบ่งออกเป็นดังนี้ 

3.2.1 เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จาก
ดินไทย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นี้ ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น แบบสัมภาษณ์ 1 
ชุด และแบบสอบถาม 1 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง จ านวน 3 ท่าน 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์
แบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 สอบถามรูปแบบและต้นทุนการผลิต แบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและต้นทุนแบบปลายเปิด  
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3.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อได้ตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือจัดท าแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี ประเมินโดย ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดิน
ไทย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 50 คน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นี้ ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
ประเมิน 1 ชุด คือ   

แบบประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้ว 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
 

3.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
 3.3.1 การสร้างแนวคิดในการออกแบบ  
 น าผลของการศึกษาแนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ งานประดิษฐ์จากดินไทย  ให้มี
ประสิทธิภาพในด้านกราฟิก ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาใช้ในการก าหนดแนวคิดในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ จ านวน 3 ทางเลือก 
 3.3.2 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์  
 การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เป็นการใช้รูปภาพ สีสัน ลวดลาย ตราสัญลักษณ์ และ
ข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวอักษร น ามาจัดองค์ประกอบ (Composition) โดยมุ่งเน้นเพื่อสนองประโยชน์ทาง
การตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างความทรงจ า น่าประทับใจ สื่อถึง
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัด แสดงถึงภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 3.3.3 การประเมินและการออกแบบ  
 น าผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์มาสร้างเป็นแบบ เพ่ือใช้ประกอบการประเมินความพึงพอใจในด้าน
กราฟิก ของผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ จ านวน 3 ทางเลือก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายประเมินความพึงพอใจ
สรุปให้เหลือผลงานขั้นสุดท้าย แล้วน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
3.4 ประเมินความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์ 
 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้จ าหน่าย จ านวน 50 คน โดยการใช้แบบสอบถาม
ประกอบต้นแบบตัวอย่างตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
  3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัย โดยเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้หลักทฤษฎีเหตุผล
มาน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเพื่อหาความจริง ความคิดเห็นในด้านหลักการออกแบบกราฟิกและตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย 
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3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และแบบประเมินจากผู้ซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค โดยวิเคราะห์ตามล าดับดังนี้  

1.  ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมินที่ผ่านการกรอก
ครบถ้วน 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
3.6 สรุปและอภิปรายผล 
 การด าเนินการวิจัยเพื่อ “ การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่ม
งานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี ” ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว้ทุกข้ันตอน น าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุ
ภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
สรุปเพื่ออภิปรายผล 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัย เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์
จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย 
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  และเพ่ือประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์
งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละข้ันตอนการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จาก
ดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
  1.1 การออกแบบ ตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
 1.2 ผลสรุปแนวคิดในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์  จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 
 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความต้องการของ กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย 
จังหวัดนนทบุรี  

ตอนที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่ม
งานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  
 
ตอนที่ 1  การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดิน
ไทย จังหวัดนนทบุรี 

1.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
 จากการเข้าศึกษาข้อมูลการผลิตของจิ๋วหรืองานประดิษฐ์จากดินไทยนั้น  โดยงานประดิษฐ์

จากดินไทยทั้งหมดล้วนแล้วแต่ ท างานมือทั้ง สิ้น โดยใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน คุณลักษณะพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์นี้ เป็นงานฝีมือประณีตน าเสนอเรื่องราวของแต่ละชิ้นงานอิงตามวัฒนธรรมที่เป็นอยู่
ของคนไทยซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและแรงงานชุมชน ได้แก่ ประเภทกล้วยไม้จิ๋วท าจ าหน่ายเป็นชุด ประเภท
ดอกบัวน ามาจัดแจกัน ประเภทผลไม้และขนมไทยๆ จัดใส่เป็นโตก ประเภทอาหารจิ๋วใส่จาน เป็นต้น ทั้งนี้ได้
พบว่า ขาดตราสัญลักษณท์ี่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่ม ซึ่งในการพัฒนาตราสัญลักษณ์จึงมีส่วนส าคัญใน
การสร้างเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าสินค้าเพิ่มให้กับงานประดิษฐ์จากดินไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
งานประดิษฐ์ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
 ผู้วิจัยจึงเข้าท าการศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะ ความโดดเด่นของงานประดิษฐ์ ข้อมูลต่างๆที่สามารถบอก
ได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มา
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พัฒนาตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี   
ได้ดังนี้ 
 

 
   

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี แบบสี่เหลี่ยม 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี แบบสามเหลี่ยม 

 
 

 

www.ssru.ac.th



26 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี แบบวงกลม 

 
1.2 ผลสรุปแนวคิดในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์  จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
 ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาข้อมูลการพัฒนาตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ งานประดิษฐ์จากดินไทย ของ

กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  โดยการนัดหมายผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสัมภาษณ์ ได้น าภาพการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  
ประกอบการสัมภาษณ์ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทั้งสามท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  
ดังนี้ 

 1. มีความเป็นไปได้ในการน าตราสัญลักษณ์มาใช้ในบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงตลาด จะให้ความรู้สึกดูมีคุณค่าและแสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จาก
ดินไทยได ้

 2. การสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
บรรจุภัณฑ์ งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  ที่ดูมีคุณค่า น่าซื้อ 
ส าหรับเป็นของฝากและของที่ระลึก 
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  1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความต้องการของ กลุ่มงานประดิษฐ์จากดิน
ไทย จังหวัดนนทบุรี  
  
 ตารางที่ 4.1 ค่าร้อยละของความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จาก
ดินไทย (N=10) 

ความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านมีความพอใจในตราสัญลักษณ์เดิม 1 10 
2. ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่สั้น กะทัดรัด จดจ าได้ง่าย 1 10 
3. ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 2 20 
4. ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้  1 10 
5. ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่สามารถน าไปจดทะเบียนการค้าได้ 1 10 
6. ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น 3 30 
7. ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่เสนอข้อมูลครบและชัดเจน 1 10 

รวม 10 100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมีความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย คือ ต้องการตราสัญลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น โดยคิดเป็น ร้อยละ 30  
 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าร้อยละของรูปแบบตราสัญลักษณ์ (N=10) 
รูปแบบตราสัญลักษณ์ จ านวน ร้อยละ 

1. เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม 6 60 
2. เป็นลักษณะรูปวงกลม 2 20 
3. เป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยม 2 20 

รวม 10 100 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมีความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์ คือ เป็น
ลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยคิดเป็น ร้อยละ 60 
 

ตารางที่ 4.3 ค่าร้อยละของรายละเอียดข้อมูลที่ให้ความส าคัญมากที่สุด (N=10) 
รายละเอียดข้อมูลที่ให้ความส าคัญมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 

1. ชื่อสินค้า – ตราสินค้า 3 30 
2. ภาพประกอบ 1 10 
3. ส่วนประกอบและคุณภาพสินค้า 1 10 
4. ตรารับรองคุณภาพสินค้า 3 30 
5. ผู้ผลิตสินค้า 2 20 

รวม 10 100 
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 จากตารางท่ี 4. 3 พบว่า กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยต้องการรายละเอียดข้อมูลที่ให้ความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ชื่อสินค้า – ตราสินค้า และตรารับรองคุณภาพสินค้า โดยคิดเป็น ร้อยละ 30 
 

ตารางที่ 4.4 ค่าร้อยละของต้นทุนของการท าตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (N=10) 
ต้นทุนของการท าตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 

1. ต้นทุน 0.25 - 0.50 บาท 7 70 
2. ต้นทุน 0.75 - 1 บาท 2 20 
3. ต้นทุน 1.25 – 1.50 บาท 1 10 

รวม 10 100 
 
 จากตารางท่ี 4. 4 พบว่า กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมีความต้องการต้นทุนของการท าตราสัญลักษณ์
บรรจุภัณฑ์ คือ ต้นทุน 0.25 - 0.50 บาท โดยคิดเป็น ร้อยละ 70 
 
 ข้อเสนอแนะของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จ านวน 2 คน จากจ านวนทั้งหมด 10 คน ที่แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์
จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี ให้มีแนวทางเพ่ือให้มีรูปแบบสวยงามมีเอกลักษณ์และเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่นมาก
ขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ราคาต้นทุนตราสัญลักษณ์ในการน ามาติดบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ไม่ควรมีราคาแพง
เกินไป สามารถจ าหน่ายได้ก าไรพอควร  
 2. ลักษณะของตราสัญลักษณ์ควรเป็นตราสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์
จากดินไทย มีความโดดเด่น สามารถจดจ าได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 รูปแบบที่กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย ได้เลือกใช้  
คือ รูปแบบการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  

ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
แบบสี่เหลี่ยม 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป  
 ตารางที่ 4.5 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามเพศ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1.  ชาย 18 36 
2.  หญิง 32 64 

รวม 50 100 
   

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
 
 ตารางที่ 4.6 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
1.  อายุต่ ากว่า 30 ปี 23 46 
2.  อายุ 31 – 40 ปี 15 30 
3.  อายุ 41 – 50 ปี 10 20 
4.  อายุ 51 ปี ขึ้นไป 2 4 

รวม 50 100 
   

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุต่ ากว่า 30 ปี  มากที่สุด จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และอายุ51 ปี ขึ้นไป 
ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
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 ตารางที่ 4.7 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1. นักเรียน นักศึกษา  23 46 
2. ข้าราชการ 10 20 
3. รัฐวิสาหกิจ  5 10 
4. พนักงานบริษัท 5 10 
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 7 14 

รวม 50 100 
   

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อาชีพนักเรียนนักศึกษา  จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 46 มากท่ีสุด รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอาชีพ
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
 ตารางที่ 4 .8 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
1.  ต่ ากว่า 10,000 บาท  23 46 
2.  10,001 – 20,000 บาท 13 26 
3.  20,001 – 30,000 บาท 11 22 
4.  30,001 บาท ขึ้นไป 3 6 

รวม 50 100 
   

จากตารางที่ 4 .8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท  จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีรายได1้0,001 – 20,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26 และมีรายได3้0,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดิน
ไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
 ตารางที่ 4.9   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบของตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 

รูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย 
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 

x  S.D. แปลความ 

1. ท่านมีความพอใจในตราสัญลักษณ์เดิม 4.16 .650 มาก 
2. ตราสัญลักษณ์มีความกะทัดรัด สั้น จดจ าได้ง่าย 4.26 .664 มาก 
3. ตราสัญลักษณ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 4.40 .571 มาก 
4. ตราสัญลักษณ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

4.20 .571 มาก 

5. ตราสัญลักษณ์สามารถน าไปจดทะเบียนการค้าได้ 4.52 .505 มากที่สุด 
6. ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดดเด่น 4.62 .490 มากที่สุด 
7. ตราสัญลักษณ์สามารถน าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน 3.76 .476 มาก 

รวม 4.27 .179 มาก 
   
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านรูปแบบของตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  x = 4.27) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดดเด่น  ( x =4.62) รองลงมาคือ ตราสัญลักษณ์สามารถ
น าไปจดทะเบียนการค้าได้ ( x =4.52) ตราสัญลักษณ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ( x =4.40) ตรา
สัญลักษณ์มีความกะทัดรัด สั้น จดจ าได้ง่าย ( x =4.26) ตราสัญลักษณ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์ได้ ( x =4.20) ท่านมีความพอใจในตราสัญลักษณ์เดิม ( x =4.16) และตราสัญลักษณ์สามารถ
น าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน ( x =3.76) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา  การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของ
กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  และเพ่ือประเมินความพึงพอใจตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
จ านวน 3 คน ประชากรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัด
นนทบุรี จ านวน 10 คน และกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย จ านวน 50 คน 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปแนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 

- กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมีความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์
จากดินไทย คือ ต้องการตราสัญลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น โดยคิดเป็น ร้อยละ 30 

- กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมีความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์ คือ เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดย
คิดเป็น ร้อยละ 60 

- กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยต้องการรายละเอียดข้อมูลที่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ชื่อสินค้า – 
ตราสินค้า และตรารับรองคุณภาพสินค้า โดยคิดเป็น ร้อยละ 30 

- กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมีความต้องการต้นทุนของการท าตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ คือ ต้นทุน 
0.25 - 0.50 บาท โดยคิดเป็น ร้อยละ 70 

- ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยในการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ คือ 
ราคาต้นทุนตราสัญลักษณ์ในการน ามาติดบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ไม่ควรมีราคาแพงเกินไป 
สามารถจ าหน่ายได้ก าไรพอควร ลักษณะของตราสัญลักษณ์ควรเป็นตราสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย มีความโดดเด่น สามารถจดจ าได้ง่าย สรุปได้เป็น 3 แนวทางเลือก คือ 

แนวทางท่ี 1 ด้านกราฟิกรูปแบบสี่เหลี่ยม มีความโดดเด่นสวยงาม โดยใช้รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมาใช้ออกแบบตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย 
และมีชื่อสินค้า – ตราสินค้า เป็นค าว่า “บัวสวรรค์” มีตรารับรองคุณภาพสินค้า คือ OTOP 5 ดาว มาน าเสนอ
ไว้บนตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

แนวทางท่ี 2 ด้านกราฟิกรูปแบบสามเหลี่ยม มีความโดดเด่นสวยงาม โดยใช้รูปดอกบัวซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมาใช้ออกแบบตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์
จากดินไทย และมีชื่อสินค้า – ตราสินค้า เป็นค าว่า “บัวสวรรค์” มีตรารับรองคุณภาพสินค้า คือ OTOP 5 ดาว 
มาน าเสนอไว้บนตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
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แนวทางท่ี 3 ด้านกราฟิกรูปแบบวงกลม มีความโดดเด่นสวยงาม โดยใช้รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมาใช้ออกแบบตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย 
และมีชื่อสินค้า – ตราสินค้า เป็นค าว่า “บัวสวรรค์” มีตรารับรองคุณภาพสินค้า คือ OTOP 5 ดาว มาน าเสนอ
ไว้บนตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์  

  
5.1.2 ผลสรุปการ ประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของ

กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  
ผู้ซื้อและผู้ต้องการซื้อสินค้าของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยจากร้านจ าหน่าย จ านวน 50 

คน ได้ท าการตอบแบบประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย 
จังหวัดนนทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  x = 4.27) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ที่สุด 
โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดดเด่น  ( x =4.62) รองลงมา
คือ ตราสัญลักษณ์สามารถน าไปจดทะเบียนการค้าได้ ( x =4.52) ตราสัญลักษณ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ( x =4.40) ตราสัญลักษณ์มีความกะทัดรัด สั้น จดจ าได้ง่าย ( x =4.26) ตราสัญลักษณ์สามารถบ่งบอก
ได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้ ( x =4.20) ท่านมีความพอใจในตราสัญลักษณ์เดิม ( x =4.16) และ
ตราสัญลักษณ์สามารถน าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน ( x =3.76) 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 ผลการประเมินแบบสอบถามกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย ใช้สอบถามกลุ่มงานประดิษฐ์จากดิน
ไทย ด้านกราฟิกตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และต้นทุนการผลิต  โดยกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการรูปแบบตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย แนวทางท่ี 1 เพราะด้านกราฟิกรูปแบบสี่เหลี่ยม มี
ความโดดเด่น สวยงาม โดยใช้รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยมาใช้ออกแบบตรา
สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย และมีชื่อสินค้า – ตราสินค้า เป็นค าว่า 
“บัวสวรรค์” มีตรารับรองคุณภาพสินค้า คือ OTOP 5 ดาว มาน าเสนอไว้บนตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

5.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี จากผู้ซื้อและผู้ต้องการซื้อสินค้าของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทยจากร้าน
จ าหน่าย มีความพึงพอใจด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าว คือ ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดดเด่น  
สามารถน าไปจดทะเบียนการค้าได้ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความกะทัดรัด สั้น จดจ าได้ง่าย บ่ง
บอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้ และตราสัญลักษณ์สามารถน าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน  
   
5.3  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย  เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่ม
งานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี้ 

www.ssru.ac.th



34 
 

 5.3.1 ในการใช้ชื่อสินค้า ตราสินค้า มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ควรแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือกลุ่มงาน
ประดิษฐ์เพื่อสื่อความหมายของสินค้า และวัฒนธรรมในชุมชน โดยการใช้สีและภาพประกอบพร้อม
รายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นให้ผู้ซื้อทราบ 
 5.3.2 แนวคิดด้านการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ โดยให้ความส าคัญของชื่อสินค้า 
ตราสินค้า และภาพประกอบสินค้าเพ่ือให้ผู้ซื้อได้รู้จักสินค้า และผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย การออกแบบควรสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจ า โดยสื่อถึงสินค้าด้วยรูปภาพที่ชัดเจน และจัดวางให้สวยงาม 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึง บทบาทหน้าที่ของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ในด้านกราฟิก ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้บริโภคและกระแสของเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา 
 ผลงานวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น 
การศึกษาในเชิงลึกในแต่ละปัจจัยที่เก่ียวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของแต่ละพ้ืนที่ เช่น 
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีน่าสนใจที่แตกต่างกัน ผลสรุปที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
กับสินค้าในชุมชนนั้น 
 โดยผู้ที่สนใจสามารถน ารูปแบบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อพัฒนาตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอื่นหรือท้องถิ่นอ่ืนได้อย่างกว้างขวางต่อไป 
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ภาคผนวก ก  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. แบบสอบถามกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์
จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
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แบบสอบถามกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย 
เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  

ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย ใช้สอบถามกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย ด้านกราฟิกตรา
สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และต้นทุนการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานประดิษฐ์จาก
ดินไทย เลือกตอบ 1 ข้อ 

ข้อที่ ความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ระดับความต้องการ 
มากที่สุด ปานกลาง น้อย 

1 ท่านมีความพอใจในตราสัญลักษณ์เดิม    
2 ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่สั้น กะทัดรัด จดจ า

ได้ง่าย 
   

3 ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ 

   

4 ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ถึง
คุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้ 

   

5 ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่สามารถน าไปจด
ทะเบียนการค้าได้ 

   

6 ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น    
7 ท่านต้องการตราสัญลักษณ์ที่เสนอข้อมูลครบและ

ชัดเจน 
   

 
ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และต้นทุน ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย 
(จากตัวอย่าง) 
 ข้อที่ 1 รูปแบบตราสัญลักษณ์ควรมีลักษณะตามข้อใด  
   1) เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม  
   2) เป็นลักษณะรูปวงกลม 

 3) เป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยม 
 ข้อที่ 2 รายละเอียดข้อมูลท่านให้ความส าคัญอะไรมากท่ีสุด  
   1) ชื่อสินค้า – ตราสินค้า 
   2) ภาพประกอบ 

 3) ส่วนประกอบและคุณภาพสินค้า 
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 4) ตรารับรองคุณภาพสินค้า 
 5) ผู้ผลิตสินค้า 

 ข้อที่ 3 จากความต้องการตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ท่านคิดว่าต้นทุนของการท า
ตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ควรอยู่ในราคาเท่าไหร่ 
   1) ต้นทุน 0.25 - 0.50 บาท เพราะ........................................................................................ 
   2) ต้นทุน 0.75 - 1 บาท เพราะ............................................................................................ 

 3) ต้นทุน 1.25 – 1.50 บาท เพราะ..................................................................................... 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย 
ท าให้มีแนวทางและการขยายการตลาดได้ในลักษณะใด 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 ขอบขอบคุณกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
แสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะ ออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี ให้มีรูปแบบสวยงามมีเอกลักษณ์และเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่น ข้อมูลของท่าน
จะน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและสนับสนุนได้มีการผลิตเพื่อจ าหน่ายต่อไป 
 
         คณะผูว้ิจยั  
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  

ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  ของ

กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
1) เพศ    ชาย 

  หญิง 
2) อายุ    อายุต่่ากว่า 30 ปี     อายุ 31 – 40 ปี 
    อายุ 41 – 50 ปี     อายุ 51 ปี ขึ้นไป 
3) อาชีพ   นักเรียน นักศึกษา     ข้าราชการ 
    รัฐวิสาหกิจ      พนักงานบริษัท  
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
4) รายได้   ต่่ากว่า 10,000 บาท     10,001 – 20,000 บาท 
    20,001 – 30,000 บาท    30,001 บาท ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบของตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  ของกลุ่มงาน
ประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ
ที ่

รูปแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่ม
งานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 

 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ท่านมีความพอใจในตราสัญลักษณ์เดิม      
2 ตราสัญลักษณ์มีความกะทัดรัด สั้น จดจ่าได้ง่าย      
3 ตราสัญลักษณ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ      
4 ตราสัญลักษณ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส่าคัญของผลิตภัณฑ์ได้       
5 ตราสัญลักษณ์สามารถน่าไปจดทะเบียนการค้าได้      
6 ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดดเด่น      
7 ตราสัญลักษณ์สามารถน่าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 ขอบขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจและแสดงความ
คิดเห็น ข้อมูลของท่านจะน่าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและสนับสนุนได้มีการผลิตเพื่อจ่าหน่ายต่อไป 
         คณะผูว้ิจยั  
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ นางพรพรรณ  วิวิธคุณ  
ที่อยู่ 28/3 ม.6 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
โทรศัพท์  086-306-6038 
วัน เดือน ปีเกิด  16 มีนาคม 2494 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก  2546 
วุฒิการศึกษา  ม.ศ.3 
คุณวุฒิ/ความช านาญ  ของจิ๋วและดอกไม้ 
ประสบการณ์การฝึกอบรม  ของจิ๋วและดอกไม้ 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ นางสาวเจริญศรี  มาตร์อยู่เย็น   
ที่อยู่ 43 ม.6 ต.บางคูเวียง  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์  085-243-4029   
วัน เดือน ปีเกิด   31 ตุลาคม 2513 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก  2546  
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
คุณวุฒิ/ความช านาญ   ผลิตดอกไม้ 
ประสบการณ์การฝึกอบรม   ผลิตดอกไม้ 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ  นางสาวรัฏฐา  วิวิธคุณ 
ที่อยู่   28/3 ม.6 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์   084-917-9178 
วัน เดือน ปีเกิด   30 กันยายน 2525 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2548 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
คุณวุฒิ/ความช านาญ   บัญชีและการเงิน 
ประสบการณ์การฝึกอบรม   บัญชีและการเงิน 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ  นางสาวปทุม  สุนทรยาตร์ 
ที่อยู่   36 ม.6 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์   085-932-3189 
วัน เดือน ปีเกิด   13 กันยายน 2494 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2546 
วุฒิการศึกษา   ปวช. 
คุณวุฒิ/ความช านาญ  ผลิตดอกไม้    
ประสบการณ์การฝึกอบรม   ผลิตดอกไม้ 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ  นางสาวหทัยรัตน์  ศิริประภา 
ที่อยู่   35 ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์   085-073-3156 
วัน เดือน ปีเกิด  18 มกราคม 2510    
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2546 
วุฒิการศึกษา   ม.6 
คุณวุฒิ/ความช านาญ  ผลิตของจิ๋ว    
ประสบการณ์การฝึกอบรม   ผลิตของจิ๋ว 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ  นางสาวธิดาวดี  ศรีเลื่อนสร้อย 
ที่อยู่   111/3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์   081-551-6417 
วัน เดือน ปีเกิด   11 มิถุนายน 2521 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2549 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  
คุณวุฒิ/ความช านาญ   ผลิตของจิ๋ว 
ประสบการณ์การฝึกอบรม   ผลิตของจิ๋ว 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ  นายธนวัต  อยู่รอด 
ที่อยู่   33/2 ม.6 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์   083-496-4753 
วัน เดือน ปีเกิด   2 กุมภาพันธ์ 2535 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2547 
วุฒิการศึกษา   ปวช. 
คุณวุฒิ/ความช านาญ  ของจิ๋วและดอกไม้    
ประสบการณ์การฝึกอบรม   ของจิ๋วและดอกไม้ 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ นางเรณู  แก้วทัต   
ที่อยู่   6/2 ม.6 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์   084-129-3619 
วัน เดือน ปีเกิด   9 กุมภาพันธ์ 2500 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2548 
วุฒิการศึกษา  ป.4 
คุณวุฒิ/ความช านาญ  ประกอบดอกไม้    
ประสบการณ์การฝึกอบรม   ประกอบดอกไม้ 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ  นางสาวสมจิตต์  แซ่อัง 
ที่อยู่   12 ม.4 ต.บางปลาย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์   089-020-9812 
วัน เดือน ปีเกิด   31 ธันวาคม 2517 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2548 
วุฒิการศึกษา  ป.4 
คุณวุฒิ/ความช านาญ  ของจิ๋วและดอกไม้   
ประสบการณ์การฝึกอบรม   ของจิ๋วและดอกไม้ 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ  นางสาวฐิตินันท์  วชิระโสภณ 
ที่อยู่  28/4 ม.6 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์   084-641-2453 
วัน เดือน ปีเกิด   17 กรกฎาคม 2512 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2549 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
คุณวุฒิ/ความช านาญ   ประกอบดอกไม้ 
ประสบการณ์การฝึกอบรม   ประกอบดอกไม้ 
 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ  นายวิรัช  วิวิธคุณ 
ที่อยู่  28/3 ม.6 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
โทรศัพท์   081-866-6159 
วัน เดือน ปีเกิด   28 พฤศจิกายน 2490 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นสมาชิก   2549 
วุฒิการศึกษา  ม.6 
คุณวุฒิ/ความช านาญ   จัดซื้อและส่งของ   
ประสบการณ์การฝึกอบรม   จัดซื้อและส่งของ 
 
 

www.ssru.ac.th



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ ์
กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุร ี
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ภาพที่ 5 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี แบบสี่เหลี่ยม 
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ภาพที่ 6 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  
ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี แบบสามเหลี่ยม 
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ภาพที่ 7 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินไทย  

ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี แบบวงกลม 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการเข้าศึกษาเก็บข้อมูลการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ ์

งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุร ี
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ภาพการเข้าศึกษาเก็บข้อมูลการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

งานประดิษฐ์จากดินไทย ของกลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย จังหวัดนนทบุรี 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
ประวัติผู้วิจัย 
1. ชื่อ-สกุล    นางสาวขวัญใจ  สุขก้อน  Miss.Khwanchai  Sukkon     
2. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน   3-1201-00545-68-1 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
4. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร 
 สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ตั้ง 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 

โทรศัพท์ที่ท างาน 02-160-1425 ต่อ 12  โทรสาร 02-160-1440  
โทรศัพท์มือถือ 087-564-5908 

 อีเมล์ dograff@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

 
 
 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโท 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
ศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 
 

ทัศนศิลป์ 
 

นฤมิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
 

ไทย 

 
6.   สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 มีความช านาญในด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ-สกุล       นางสาวน  าฝน  ลูกค า Miss.Namfon  Lookkham 
2. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน    3-2504-00384-94-1 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน      นักวิชาการศึกษา 
4. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร 
 สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 
โทรศัพท์ที่ท างาน 02-160-1438 ต่อ 24 โทรสาร 02-160-1440  
โทรศัพท์มือถือ 089-058-7272  

 อีเมลล์ namfondongwook@hotmail.com  
5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไทย 

2554 ปริญญาโท 
ก าลังศึกษา 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การแนะแนวและ
การปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย 

 
6.   สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 - 
7. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย  
 2552  ผู้ร่วมวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการร่วมท ากิจกรรม ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  
8.  ผลงานที่ได้รับรางวัล 

- 
10. ผลงานตีพิมพ์ 
 2552 เรื่อง   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการร่วมท ากิจกรรม ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (การประชุมวิชาการร าไพพรรณี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ร าไพพรรณี ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2552  
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ-สกุล       นางสาวบัญนษร  สันฐาน  Miss.Bannasorn  Santhan 
2. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  3-8607-00155-79-9   
3. ต าแหน่งปัจจุบัน      นักวิชาการศึกษา 
4. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร 
 สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 
โทรศัพท์ที่ท างาน 02-160-1438 ต่อ 25 โทรสาร 02-160-1440  
โทรศัพท์มือถือ 081-849-2086  

 อีเมลล์ banny_sa@hotmail.com  
5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2547 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไทย 

2554 ปริญญาโท 
ก าลังศึกษา 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การแนะแนวและ
การปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย 

 
6.   สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 - 
7. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย  
 2552  ผู้ร่วมวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการร่วมท ากิจกรรม ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  
8.  ผลงานที่ได้รับรางวัล 

- 
10. ผลงานตีพิมพ์ 
 2552 เรื่อง   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการร่วมท ากิจกรรม ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (การประชุมวิชาการร าไพพรรณี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ร าไพพรรณี ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2552  

www.ssru.ac.th
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