
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย 
โดยนำเสนอภาพลักษณ์ของชาวนาไทย 
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บทคัดย่อ 

         การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนำเสนอภาพลักษณ์ของชาวนาไทย มี
วัตถุประสงค์ 1.) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนำเสนอภาพลักษณ์ของชาวนาไทย 2.เพื่อเลือก
รูปแบบโครงสร้างและออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย 3.เพื่อประเมินความพึงพอใจการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนำเสนอภาพลักษณ์ของชาวนาไทย วิธีวิจัยประกอบไปด้วยขั้นตอนการสร้าง
แบบสอบถามหาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คนจาก
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentalsampling)  เป็นบุคคลที่มีสัญชาติ
ไทยมีความสนใจในสินค้าทางเกษตรกรรม ทั้งเพศชายและหญิง ทุกช่วงอายุ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและการเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนำเสนอถึงภาพลักษณ์ของ
ชาวนาไทย ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายต้องการโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวสารไทยนั้น ใช้งานง่ายและกราฟิกมีความเรียบง่ายดู
สะอาดและทันสมัย ตามการดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ชาวนาไทย
แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ประกอบไปด้วย ชุดบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยขนาด 200 กรัม, 400 กรัม, 650 กรัม และ 1 
กิโลกรัม ตามลำดับโดยจัดจำหน่ายในโอกาสที่ต่างกันตามผลวิเคราะห์ด้านลักษณะการใช้งาน  แนวคิดในการ
ออกแบบกราฟิกดึงเอาเอกลักษณ์เฉพาะของชาวนาที่มีความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพและความเป็น
พื้นถิ่นของแต่ละภาคทั้ง 4 ภูมิภาคของไทย มีการใช้โทนสีเอกรงค์และดึงเอาสีของเมล็ดข้าวที่จำเพาะของแต่ละ
ภาคมาใช้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบที่เป็นการดัดแปลงจากภาพจริงแสดงถึงชาวนา ภูมิ
ประเทศและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผลของการประเมินความพึงพอใจทุกด้านของกลุ่มผู้บริโภคเมื่อนำ
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์กลับไปสอบถามอยู่ในระดับมาก โดยสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน  ( X = 

45.06 , SD = 8.037 ) ทั้งในด้านการใช้งานและด้านการจัดจำหน่าย 
 

คำสำคัญ : ออกแบบกราฟิก, ภาพลักษณ์, บรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย, ชาวนาไทย 
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ABSTRACT 

 Graphic design, packaging Thailand rice farmers by offering the image of Thailand. The 

objectives: 1) to Thailand rice packaging design by offering the image of the peasant 

Thailand. 2. To select the format, structure, and graphic design on the packaging of rice, 

Thailand. 3. To assess satisfaction with the design, packaging, Thailand rice farmers by offering 

the image of Thailand. Research methods include the steps to create a questionnaire for the 

package design. For the target group of 100 people from all target groups. Persons who are 

nationals of Thailand is interested in agricultural products. Both males and females of all ages 

the chance to select a sample. The instrument used for data collection was a 

questionnaire. The statistics used in the analysis were percentage, mean and standard 

deviation for. The research found that Thailand rice packaging by offering the image of a 

farmer, Thailand. The data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation 

for. The results showed that the audience wants to structure a package for Thailand rice was 

intuitive and the graphics are simple, clean and modern. Therefore, the design of the packaging 

of rice, Thailand is the fourth model consists of a package of rice, Thailand 200 g, 400 g, 650 

g and 1 kg, respectively concept in graphic design brings out the uniqueness of the peasants 

who have no knowledge of. about Science Health and well-being of each local region with 

the monochrome color scheme brings out the color of the grain used to establish the identity 

of the product. The illustration shows an adaptation of the actual farmer. Landscapes and 

unique products The results of the assessment of the satisfaction of the audience at a high 

level ( X = 45.06, SD = 8.037), in terms of the use and distribution. 

Keywords: Graphic design, image, Thai rice packaging, Thai farmer 
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บทนำ 

          ข้าวเป็นเมล็ดของพืชในสกุลข้าวที่พบมาก
ในเอเชีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะบริโภคข้าวเป็น
หลักโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย และเป็นธัญพืชที่ปลูก
มากที ่ส ุดเป็นอันดับที ่สองของโลก (สมาคมผู ้
ส่งออกข้าวไทย, 2560) อีกทั้งข้าวนั้นยังเป็นธัญพืช
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังให้พลังงานแคลอรี่
ต่อมนุษย์ ผู้คนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ข้าวจึง
นับว่ามีความสำคัญและมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู ่ของมนุษย์นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

นอกจากนี้ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญของ
ประเทศไทย โดยวัฏจักรของข้าวจะสอดคล้อง
กลมกลืนเป็นอันหนึ ่งอ ันเด ียวกับว ิถ ีช ีว ิตของ
ส ังคมไทย (Think rice Think Thailand, 2561) 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า นอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลัก
ของคนไทยและเป็นพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญของ
ประเทศไทยแล้ว ข้าวยังเป็นอารยธรรมอันเก่าแก่ที่
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของชาวนา ไม่ว่าจะเป็น
การทำนาปล ูกข ้าวของชาวนาไทย  ว ิถ ีช ีว ิต 

วัฒนธรรม จิตวิญญาณและยังเป็นความมั่นคงทาง
อาหาร อาชีพชาวนาจึงสำคัญต่อประเทศไทยเป็น
อย่างมาก ปัจจุบันชาวนาไทยมีภาพลักษณ์ที ่ด ู
ยากจน เป็นหนี ้ส ิน ไม่มีความรู ้มากพอในเรื ่อง
การเกษตร บุคลิกภาพที่ดูไม่มีความแข็งแรงและ
ส ุขภาพด ี จ ึงทำให ้ประชากรคนร ุ ่นใหม ่ของ
เกษตรกรลดน้อยลง ดังนั้นชาวนาจึงมีความสำคัญ
มากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
เป็นประเทศเกษตรกรรมมีการส่งออกข้าวเป็น
จำนวนมากหากขาดอาชีพเกษตรกรไปอาจทำให้
รายได้การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรลดลง จึง
ต้องการให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของข้าว และชาวนาไทย 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ ื ่อออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ์ข ้าวสารไทยโดย
นำเสนอภาพลักษณ์ของชาวนาไทย 

2. เพ ื ่อเล ือกร ูปแบบโครงสร ้างและออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนำเสนอภาพลักษณ์ 
    ของชาวนาไทย 

 

วิธีการวิจัย 

ว ิธ ีการดำเน ินงานว ิจ ัยในคร ั ้งน ี ้ค ือ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนำเสนอถึง
ภาพลักษณ์ของชาวนาไทย มีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดย
นำเสนอภาพลักษณ์ของชาวนาไทย เลือกรูปแบบ
โครงสร้างและออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ข้าวสารไทย และเพื่อประเมินความพึงพอใจการ
ออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ข ้าวสารไทยโดยนำเสนอ
ภาพลักษณ์ของชาวนาไทย 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัย คือ บุคคลที่มีสัญชาติ
ไทย มีความสนใจในสินค้าเกษตรกรรม 

 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 100 คน 
ทั้งเพศหญิง/ชาย ทุกช่วงอายุที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย 

 
          2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  เพื ่อออกแบบบรรจุภัณฑ์
ข้าวสารไทยโดยนำเสนอภาพลักษณ์ของชาวนา
ไทยและเพื่อเลือกรูปแบบโครงสร้างและออกแบบ
กร าฟ ิ ก บนบร ร จ ุ ภ ั ณฑ ์ ข ้ า ว ส า ร ไ ทย  โ ด ย
แบบสอบถามเล ือกตอบ เพ ื ่อสอบถามความ
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ต้องการของกล ุ ่มผ ู ้บร ิโภคจำนวน 100 ท่าน 
สำหรับเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบโครงสร้าง
และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ในประเด็น
ความถี่ของการซื้อสินค้า การใช้งาน การตวงวัด   
ขนาดและปริมาตรการหุงต่อครั ้ง ความปริมาณ
การซื ้อ และองค์ประกอบในการออกแบบ เช่น 
ร ูปแบบภาพประกอบ  หล ักการใช ้ส ี  (Color 
principles)  

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนำเสนอ
ภ าพล ั ก ษณ ์ ข อ ง ช า วน า ไ ท ย โ ด ย เ ล ื อ ก ใ ช ้ 
แบบสอบถาม เพื ่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้บร ิโภค รวมทั ้งหมดจำนวน 50 ท่านที ่ม ีต ่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ  1) เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป   2) 
เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
กลุ ่มผู ้บริโภคทั ้งในด้านการใช้งานและการจัด
จำหน่าย  3) ข้อเสนอแนะ เป ็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 

การก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั ้นตอนที่ 1 

ผู้วิจัยได้ทำการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ผู้บริโภคเพื่อประเมินความต้องการและแนวทางใน
การเลือกรูปแบบโครงสร้างและออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ เมื่อผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบโครงสร้าง
และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แล้วผู้วิจัยได้
ถามความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญ ที่มีต่อรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย รูปแบบโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์และรูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร
ไทย จากนั้นจึงแก้ไขรูปแบบตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนการทําต้นแบบบรรจุภัณฑ์และใน
ขั้นตอนที่  เมื่อผู้วิจัย ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของ กลุ ่มผู ้บริโภค ที ่ม ีต ่อ รูปแบบบรรจุภัณฑ์
ข ้าวสารไทย โดยทั ้งหมดผู ้ว ิจ ัยและเป็นผู ้เก ็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 

 

          3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น 
เพศ อายุ รายได้  
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทางการออกแบบภาพลักษณ์ชาวนา
ไทยโดย วิเคราะห์ข้อมูลประเมินโดยการใช้ค่าร้อย
ละประเด็น ด้านรูปแบบโครงสร้างที่มีความ
ทันสมัย และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ข้าวสารไทยที่จะนำมาใช้สร้างภาพลักษณ์ อัต
ลักษณ์ให้กับชาวนาไทยยุคใหม่ 

 3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่วิเคราะห์ข้อมูลประเมิน
โดยการใช้วิธี หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต วิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินโดยการใช่ค ่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานนําเสนอในรูปความเรียง โดยให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเล ือกตอบจากระด ับตามความ
ต้องการซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง  น ้อย  และน ้อยท ี ่ ส ุ ด ใช ้การแปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี ่ย เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์พิจารณาช่วงของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ 
แบบสอบถามแบบล ิ เค ิ ร ์ ทส เกล  (Weigel & 
Newman, 1976)  

 

          4. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

4.1 ค่าร้อยละ 

ร้อยละ จำนวนที่เลือก ความถี่
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 

 
4.2  ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย ผลบวกของค่าที่เลือกตอบ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผลการวิจัย 

 1. ผลจากการศึกษาความต้องการและ
แนวทาง ในการออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ ์  จาก
ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
โดยนำเสนอถึงภาพลักษณ์ของชาวนาไทย ใน
รูปแบบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ พบว่า  ข้อมูลที่
ได ้ จากการรวบรวมท ั ้ งวรรณกรรมทางการ
ออกแบบ และการทำแบบสอบถามข้อมูล สามารถ
หาแนวทางการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์โดย
นำเสนอถึงภาพลักษณ์ของชาวนาไทย โครงสร้าง
ของบรรจุภัณฑ์ทั้งสี่ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติใน
การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใช้งานได้
สะดวก และต้องง ่าย ต่อการวางจ ัดจ ําหน่าย
องค์ประกอบทางการออกแบบเพื่อนำเสนอสินค้า
ได้ ทำให้สินค้าเดิมที่เคยมีการวางขายมาก่อนมี
ความน่าสนใจ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าขึ้นได้อย่างดี
งานออกแบบทั้งหมดถือว่ามีความสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างลงตัว นอกจากนี้ยังเป็นส่วน
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าที่คนไทยให้ความ
สนใจให้เป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ด้วยการ
ออกแบบที ่ เร ียบง ่าย เหมาะกับคนรุ ่นใหม่ ที ่
ต้องการการสื ่อสารให้เข้าใจง่ายด้วยกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาพดัดแปลงจากของจริง และ
ด้วยการใช้สีแบบเอกรงค์ ทำให้สินค้ามีความโดด
เด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้สามารถดึงดูด
ใจผู้บริโภคสินค้า 
 
 2. ผลการเลือกรูปแบบโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
 จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเพื่อ
ออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ข ้าวสารไทยโดยนำเสนอ
ภาพลักษณ์ของชาวนาไทยและเพื่อเลือกรูปแบบ
โครงสร้างและออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ข้าวสารไทยพบว่า 1. รูปแบบของภาพประกอบ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็นส่วนมาก คือ แบบ
ดัดแปลงจากภาพจริง 2. ประเภทของการใช้สี 
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็นส่วนมาก คือ การใช้สี
แบบเอกรงค ์ 3. บุคล ิกภาพทางการออกแบบ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็นส่วนมาก คือ แบบ 
Natural,Clean และClassic 4.ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร
ที่คนไทยให้ความสนใจผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
เป็นส่วนมาก คือ ผลิตภัณฑ์ ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
, ข้าวหอมมะลิแดง, ข้าวทับทิมชุมแพ, ข้าวดอก
พะยอม 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์โจทย์ Analysis แนวทาง
ในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ (N=100) 
 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ ผลการวิเคราะห์ 

รูปแบบของภาพประกอบ แบบดัดแปลงจากภาพจริง 

ประเภทการใช้สี สีเอกรงค์ 

บุคลิกภาพทางการออกแบบ Natural,Clean ,Classic  

ผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่คนไทยให้
ความสนใจเป็นตัวแทนแต่ละ
ภูมิภาคของไทย 

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์  

ข้าวหอมมะลิแดง   

ข้าวทับทิมชุมแพ  

ข้าวดอกพะยอม 

 
 3. ภาพโครงสร ้างต ้นแบบบรรจ ุภ ัณฑ์
ผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ทดสอบก ับผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วได้ผลแบ่งออกเป็น 1) ชุด
บรรจ ุ ภ ัณฑ ์ ข ้ า วสาร ไทยขนาด  200  กร ั ม 
(ภาพลักษณ์ชาวนาไทยด้านสุขภาพ)   2) ชุดบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวสารไทยขนาด 400 กรัม (จัดจำหน่าย
เป็นของฝาก) 3) ชุดบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยขนาด 
1 กิโลกรัมและ 650 กรัม  ดังภาพที่ 1 

ภาพ 1 โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยตามผู้
เชียวชาญเลือกว่ามีความเหมาะสม 
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  4. ผ ล ก า ร เ ล ื อ ก ร ู ป แ บ บ ก ร า ฟ ิ ก
คาแรคเตอร์ชุดชาวนาไทยเพื่อออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์พบว่า ปัญหาของภาพลักษณ์เดิมของ
ชาวนาคือขาดความรู ้ ไม่ร่ำรวย เหมือนชาวนา
ประเทศอื ่นๆ (จากแบบสอบถามภาพลักษณ์) 
ผู้วิจัยจึงออกแบบชาวนาไทยให้สื่อถึงผู้มีความรู้ใน
ศาสตร ์ของชาวนาด ้าน  เคม ี ต ัวเลข  ฟ ิส ิกส ์ 
เครื ่องจักรกล ในการออกแบบและมีบุคลิกของ
ชาวนาไทยทั้ง 4 ภาค คือ เหนือ กลาง อีสาน ใต้ 
ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 กราฟิกคาเรกเตอร์ที่เป็นตัวแทน
ภาพลักษณ์ชาวนาไทย 4 ภาค 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยโดยนำเสนอภาพลักษณ์
ของชาวนาไทย ด้านการประเมินความพึงพอใจ ใน
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่นำเสนอถึงภาพลักษณ์ชาวนา
ไทย พบว่า ในด้านการสื่อสารการออกแบบกราฟิก
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  แต่ควรใช้
วัสดุที่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นมากขึ้นขนาด 
ตัวอักษรใหญ่ แต่ตัวโลโก้ต้องเด่นมากขึ้น ในด้าน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก   มีความ
แปลกใหม่ด ูน ่าสนใจ ดูเร ียบง ่าย สะอาด น่า
รับประทาน แต่ยังมีความคล้ายคลึงกับแบบใน
ท้องตลาด และในด้านความเป็นไปได้ในการจัด
จำหน่ายภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  มี
ความชัดเจนในอัตลักษณ์ความเป็นข้าวสารไทย 
และบรรจ ุภ ัณฑ์ด ูม ีม ูลค ่ามากกว ่าส ินค ้าเด ิม

ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในระดับที่ดี คือ ทำให้สินค้ามี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้นและมีความน่าสนใจ ช่วยเพิ่ม
มูลค่าสินค้าขึ้น งานออกแบบ มีความสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและเหมาะกับการนำเอาไปใช้งานดัง
ตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 ประเมินความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ใหม่ (N=50) 

 

ลำดับ
ที่ รายการ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std.Devlation) 

ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  

1. 

รูปร่าง รูปทรงเหมาะสม 
ความเหมาะสมกับตัว
ผลิตภัณฑ์ข้าวสารตาม
การใช้งาน 

3.92 0.868 

 

มาก 

2. มีความสวยงาม 4.1 0.806 มาก 

3. 
ความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ส่งเสริมภาพลักษณ์
ชาวนาไทย 

4.3 0.728 มาก 

4. 
วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

4.18 0.622 มาก 

5. 
ความน่าสนใจดึงดูด
ผู้บริโภค 
 

4.22 0.729 
มาก 

ผลรวมด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ ์ 20.72 3.754 มาก
ที่สุด 

ด้านออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  

6. 
รูปแบบสะท้อนถึง
ประเพณีวัฒนธรรม 

4.08 0.744 มาก 

7. 
รูปภาพ ลวดลายที่ตกแต่ง 
มีความเหมาะสมสวยงาม 

4.06 0.645 มาก 

8. 
รูปแบบตัวอักษร มีความ
สอดคล้อง เหมาะสม 

4.04 0.691 มาก 

9. 

ข้อมูลแสดงรายละเอียด
บนบรรจุภัณฑ์ 
มีความเหมาะสม 
ครบถ้วน 

4.16 0.542 มาก 

ผลรวมด้านออกแบบกราฟิก 
บนบรรจุภัณฑ์ 

16.34 2.623 มาก
ที่สุด 

ความเป็นไปได้ในการจัดจำหน่าย  

10. 

บรรจุภัณฑ์สร้างข้อมูล
ให้ตัวสินค้า 
 

4.08 0.770 มาก 

11. 
บรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมในการจัด
จำหน่าย 

3.92 0.890 มาก 

ผลรวมด้านความเป็นไปได้ใน 
การจัดจำหน่ายจริง 

8 1.66 มาก
ที่สุด 

รวม 45.06 8.037 มาก
ที่สุด 
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ภาพ 3 ชุดบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยขนาด 200 กรัม 
(ภาพลักษณ์ชาวนาไทยด้านสุขภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 ชุดบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยขนาด 400 กรัม  

(จัดจำหน่ายเป็นของฝาก) 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพ 5 ชุดบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทยขนาด  
1 กิโลกรัม และ 650 กรัม (จัดจำหน่ายในวัน
ชาวนาไทย) 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย
โดยนำเสนอถึงภาพลักษณ์ของชาวนาไทยยังมีการ
ใช้โทนสีที่เข้มเกินไปจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความ
อ่อนโยนเป็นมิตรกับผู้บริโภค ควรที่จะลดค่าสีลง
ตามหลักการใช้สีโดยการเพิ่มสีขาวเข้าไปอีก 10 
เปอร ์ เซน ก ็อาจจะทำให ้ส ีของบรรจ ุภ ัณฑ ์ด ู
อ่อนโยนเป็นมิตรกับผู้บริโภคมากขึ้น 
 2.การออกแบบชื่อของเครื่องหมายการค้า 
ต้องพิจารณาตรวจสอบกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาว่าสามารถ จดชื่อนั้นได้หรือไม่ เช่นชื่อนั้นไป
ซ้ำกับผู้อื่นหรือไม่ โดยภาพเครื่องหมายที่ขอจด
ทะเบียนต้องมีขนาดไม่เกิน 5 X 5 เซนติเมตร 
จํานวน 1 รูป กรณีภาพเครื่องหมายเกินขนาดที่
กําหนดต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มในส่วนที่เกิน 
เซนติเมตรละ 200 บาท  
 3.ถ้ามีงบประมาณในการออกแบบมากขึ้น
ควรคำนึงด้านการพิมพ์และโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
ใหม่ให ้ม ีร ูปทรงที ่ม ีเอกลักษณ์เฉพาะของการ
บริโภคในชีวิตประจำวันอาจแบ่งขนาดซอง ต่อมื้อ
หรือ ตามที่มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น 
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