
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรผลิตภณัฑ์ใบขลู่ ร้านพสิมัย สมุนไพร 
ณิชกมล รุ่งภูวภัทร , จติิมา เสือทอง    

,2สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุนัทา  

 

บทคัดย่อ 

อตัลกัษณ์องคก์รผลิตภณัฑ์ใบขลู ่ ร้านพิสมยั สมนุไพร มีจดุประสงคเ์พือพฒันาอตัลกัษณ์องค์กร ร้าน
พิศมยั สมนุไพร ให้ดีขนึและเป็นทีรู้จกัมากขนึ และเป็นการสง่เสริมใบขลูน่นัเป็นทีรู้จกั และทําให้ใบขลูเ่ป็น
พืชเศรษฐกิจทีสร้างรายได้ วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คอื  . เพือออกแบบสืออตัลกัษณ์ของร้านให้มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัน่าสนใจและเป็นทีจดจํา  

ผลการวิจยั พบวา่ .  ควรออกแบบอตัลกัษณ์องค์กรให้สอืถึงความเป็นสมนุไพรธรรมชาติ  . บรรจภุณัฑ์ที
มีผลตอ่ความพอใจของผู้บริโภค คือบรรจภุณัฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ดี และสะดวกตอ่การบริโภค  .  
ภาพประกอบอตัลกัษณ์องค์กรผลิตภณัฑ์ใบขลู ่ ร้านพิสมยั สมนุไพร ควรใช้ภาพประกอบรูปแบบภาพถ่าย
หรือภาพประกอบระบายสี   

คาํสาํคัญ : ขลู ่, ออกแบบอตัลกัษณ์องค์กร , บรรจภุณัฑ์  
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Corporate Identity Design, Khlu Phitsamai Herbal Products Shop 
Nichakamon Rungpuvapat , Jitima Suathong    

,2 Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, 

Suan Sunandha Rajabhat University Abstract 

Corporate Identity The Pimai Herb Shop aims to improve the corporate identity of Pisamai Herb 

Shop for better and more well-known. And it is a promotion that is known And makes the leaves 

to be a economic crop that generates income The purpose of the research is: 1. To design the 

identity media of the shop to be unique, interesting and memorable. 

 The results of the research were as follows: 1. The design of corporate identity should be 

designed to convey the natural herbs. 2. Packaging that affects consumer satisfaction. Ie the 

packaging can protect the product well 3. Illustration of identity, organization, leaf products, 

Pimai Herb shop, should use illustrations, photos or coloring illustrations. 

Keywords : Khlu , Design Identity, Packaging
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บทนํา 
 ต้นขลู่ (Khlu; Pluchea indica (Linn) 

Less) เป็นพืชสมุนไพรจําพวกหญ้า จัดเป็น
พรรณไม้พุ่ มขนาดเล็ก  ขึน เ ป็นกอ  ๆ  แตก
กิงก้านสาขามากมาย ลําต้นความสูงประมาณ 
0.5 - 2 เมตร ลําต้นกลม เปลือกต้นเรียบ เป็นสี
นําตาลแดง หรือ เขียว มีใบเขียวตลอดปี ขลู่เป็น
พืชวงศ์เดียวกบัเบญจมาศ เป็นพืชทีชอบขนึตาม
ลําพงัทวัไป โดยเฉพาะทีๆ มีนําเคม็ ขนึตามพืนที
ลุ่มชืนแฉะ  พบได้ในเขตร้อนชืน  เช่น ประเทศ
ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรีย 
และ อินเดีย เป็นต้น  โดยคนโบราณเชือว่าต้นขลู่
มีสรรพคุณทางยาหลากหลาย   แต่ปัจจุบันภูมิ
ปัญญาชาวบ้านนีก็ต้องเกือบเลือนหายไป เพราะ 
ความไม่ทันสมยั และ คนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักเท่า
คนรุ่นก่อน หลายพืนทีเห็นว่าเป็นวัชพืช จึงถูก
โคน่ทิงไป “ขลู”่ อาจจะเคยถูกมองว่าเป็นดอกไม้
ริมทางด้อยค่า แต่ในความเป็นจริงแล้วนันเป็น
สมนุไพรหนึงทีสําคญัทีมีส่วนช่วยในการป้องกัน
และสง่เสริมสขุภาพ โดยทางวิชาการก็ระบวุา่เป็น
สมุนไพรทีมีสรรพคุณทางยา  มีประโยชน์ต่อ
ร่ า ง ก า ย   แล ะ ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของต้นขลู่ จึงได้มีการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาดงัเดิมนีไว้ โดยนําใบขลูม่าแปรรูป และมี
การปลูกต้นขลู่เชิงเศรษฐกิจเพือจําหน่ายใบขลู่
เป็นผกัสมนุไพรเพือการบริโภคและใช้ผลิตชาขลู ่  
ซึงตังแต่ปี  พ.ศ.  เป็นต้นมา สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (องค์การ
มหาชน) ได้ริเริมโครงการสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนในหลายจังหวัด  เช่น  สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี  นครราชสีมา อุดรธานี  จันทบุรี และ 

ระยอง ให้มีการผลิตชาขลู่ทีมีคณุภาพสูงและถูก
สขุลกัษณะ  

ร้านพิศมยั สมนุไพร นนัเป็นของคณุวร
ชยั แสงแก้ว และ คณุพิศมยั แสงแก้ว โดยร้านที
อยู่ปัจจุบันนนัตงัอยู่ที ซอยหมู่บ้าน ป.ฝาสขุ ถ.

บรมราชชนนี ซอย.101 จงัหวดักรุงเทพ เมือก่อน
คณุวรชยันนัเคยเป็นโรคริดสีดวง ในช่วงทีกลบัไป
เยียมบ้านทีจันทบุรีก็ได้รู้จักหมอชาวบ้านทีมี
ความรู้เรืองการรักษาและสมนุไพร จึงได้ไปขอ
คําแนะนําเรืองวิธีการรักษาริดสีดวง และได้รู้จัก
ใบขลู่วัชพืชริมทางทีมีสรรพคุณหลากหลาย 

สรุปว่าอาการของคณุวรชัยนนัดีขนึ เขาจึงเริมมี
ความสนใจด้านสมุนไพรมากขึน และได้ศึกษา
สรรพคุณของใบขลู่และศึกษาเ รียน รู้ ด้ าน
การแพทย์สมนุไพร หลงัจากนนัก็ได้ไปเก็บใบขลู่
ทีขนึตามริมห้วยหนอง มาทดลองทําขาย โดย
ชาวบ้านแถวนันมักจะโค่นทิงไม่ได้เอามาใช้
ประโยชน์อะไร แล้วนํามาบรรจุใบขลู่ใส่ห่อ
พลาสติกเดินขายให้นักท่องเทียว นําไปฝากขาย
ตามร้านขายของฝาก ตามร้านสมุนไพรต่างๆ 

และได้รับผลตอบรับทีดีขึนเรือยๆ  จึงได้ขึน
ทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ประจําจงัหวดัจันทบุรี 
หลงัจากมาตงักิจการในกรุงเทพนนัก็ตอ่ยอดจาก
ทีทาแค่ใบขลู่ขายอย่างเดียว มาทําเป็นรูปแบบ
ของซองบรรจแุละแบบแคปซูลเพือตอบโจทย์คน
ในเมืองมากขนึ อีกทงัยังคิดค้นการทําสารสกัด
จากใบขลู่ และขีผงึใบขลู่สําหรับใช้กับริดสีดวง
และแผลอกัเสบโดยเฉพาะ ซึงนับว่าเป็นเจ้าแรก
และเจ้าเดียวทีริเริมทําอีกด้วย    
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 จากข้อมลูเบืองต้นทําให้ผู้ วิจัยมีความ
สนใจศกึษา และจดัทําโครงการวิจัยออกแบบอตั
ลักษณ์องค์กรผลิตภัณฑ์ใบขลู่   ร้านพิศมัย 
สมนุไพร เพราะใบขลู่นนัถึงจะเป็นสมนุไพรทีมี
ประโยชน์ทางยาหลากหลายก็จริง แต่คนทีรู้จัก
ใบขลูแ่ละสรรพคณุนนัเริมมีน้อยลง ทงัยังไม่เป็น
ทีรู้จักมากนักโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ และใน
ปัจจุบันพบว่ามีการอนุรักษ์สมนุไพรชนิดไว้เพือ
ไม่ให้เลือนหายไป ดงันนัเพือแก้ปัญหาดงักล่าว
จึงต้องการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรของ ร้าน
พิสมัยสมุนไพร ให้ดีขึนและเป็นทีรู้จักมากขึน 
โดยสร้างอตัลกัษณ์องค์กรให้มีเอกลกัษณ์ทีโดด
เดน่น่าสนใจ แปลกใหม ่ดงึดดูและสร้างความน่า
จดจําให้แก่ผู้บริโภค นอกจากจะทําให้ผู้บริโภค
สามารถจดจําร้านได้และทําให้ใบขลู่กลายเป็นที
รู้จักได้แล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิมให้กับ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสทีร้าน
จะได้เติบโตสร้างยอดขาย คาดว่าอาจจะทํา
รายได้เป็นสินค้าสง่ออกตา่งประเทศได้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

. เพือออกแบบสืออตัลกัษณ์ของร้านให้
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัน่าสนใจและเป็นทีจดจํา 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

.        ศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิจากหนงัสือตํารา สือ 

เวบ็ไซต์และมลัติมีเดียรวมทงังานวิจยัทีเกียวข้อง
กับการออกแบบอตัลกัษณ์องค์กรผลิตภณัฑ์ใบ
ขลู ่ร้านพิศมยั สมนุไพร 

. สร้างเครืองมือเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามที
จะใช้กบักลุม่เป้าหมาย และแบบสมัภาษณ์ทีจะ
ใช้กบัผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบ 

. เก็บข้อมลูปฐมภมูิด้วยการใช้แบบสอบถามกบั 

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวยัรุ่น ชาย - หญิง ทีชืน
ชอบการดืมชาสมนุไพร  คน 

. เก็บข้อมลูปฐมภมูิด้วยการสมัภาษณ์ผู้เชียว 

ชาญ ด้านการออกแบบ จํานวน  คน 

. วิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากกลุม่เป้าหมายโดยใช้ 

สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ และใช้วิธีตีความ
จากการ สมัภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบ 
ข้อมูล  ดังกล่าวจะถูกใช้ เ ป็นโจทย์ทางการ
ออกแบบ  ซึงจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
กลุม่เป้าหมาย 

. ออกแบบอัตลกัษณ์องค์กรใบขลู่ ร้านพิสมัย 
สมนุไพร 

ผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากกลุม่เป้าหมาย 
คือ กลุม่วยัทํางาน  จํานวน  คน ผลทีได้จะ
แยกเป็น  เรือง คือ ) พฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ) ทศันคติละความคิดเหน็ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  รวมทงัข้อมลูทีได้จากการ
สมัภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 
 คน มีรายละเอียด ดงันี 

 

 ส่วนที  กลุ่มวัยทํางาน ทีถ้านึกถึงใบ
ขลูจ่ะนึกถึงสมนุไพรมากทีสดุ รองลงมาคือนึกถึง
ธรรมชาติ  (ดังตารางที )  คิดว่าสือประเภท
ออนไลน์เข้าถึงง่ายสดุ รองลงมาคือโทรทัศน์ (ดงั
ตารางที ) ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซือเพราะ
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รักษาสุขภาพ รองลงมาคือมีคนแนะนํา  (ดัง
ตารางที ) 
 

ตารางที  ผลการวิเคราะห์ข้อพิจารณาในการนึก
ถงึใบขลู่ 

 

จากตารางที  พบว่าถ้านึกถึงใบขลู่ผู้ ตอบ
แบบสอบถามจะนึกถึงสมุนไพรเป็นอันดับแรก 
รองลงมาเป็นธรรมชาติ สมนุไพรรักษาสขุภาพ 
 

ตารางท ี  ผลการวิเคราะห์ประเภทของสอื 

 

ข้อพิจารณาจาก
ประเภทของสอื 

จาํนวน
(คน) 

ร้อยละ 

(%) 
อันดับ 

หนงัสอืพิมพ์    

แผ่นพบั    

นิตยสาร 
วารสาร 
หนงัสอื 

สอืออนไลน์ 

สอืวิดีโอ/ภาพยนตร์ 
วิทยุ 

โทรทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม    

 

จากตารางที  พบว่าประเภทของสือทีเข้าถึง
ง่ายสือออนไลน์เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
โทรทศัน์ 

 

ต าร า ง ที     ผ ลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ จ าก ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม การตัดสินใจเลือกซือ 

 

ข้อพิจารณาจาก
การตัดสินใจ 

จาํนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

(%) 
อันดับ 

คนแนะนํา    

ซอืใช้เอง 
ซอืเป็นของฝาก 

ทดลองของแปลก
ใหม่ 

ซอืเพราะสนิค้าดี 

ซอืเพราะรักษา
สขุภาพ 

ซอืเพราะลดความดนั
โลหิตสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม    

 

จากตารางที  พบว่าผู้ตอบแบบถามตดัสินใจ
เลือกซือสินค้าเพราะรักษาสขุภาพเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคือซือเพราะคนแนะนํา 
 

ส่วนที  กลุ่มวัยทํางานต้องการให้
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใบขลู่ปกป้องสินค้าได้ดี 
และสะดวกต่อการบริโภค (ดงัตารางที ) เลือก
ภาพประกอบแบบภาพถ่าย และภาพประกอบ
ระบายสี (ดงัตารางที ) 
 

ตารางท ี  ผลการวิเคราะห์รูปแบบของบรรจภุัณฑ์ 

 

ปัจจยัการเลือก 

บรรจภุัณฑ์ 

จาํนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

(%) 
อันดับ 

ข้อพิจารณาจาก
ความรู้จกั 

จาํนวน
(คน) 

ร้อยละ 

(%) 
อันดับ 

ธรรมชาติ    

สมนุไพร    

ต้นไม้ 

ชา 

วชัพืช 

สมนุไพรรักษา
สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม    
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บรรจภุัณฑ์ปกป้องสนิค้า
ได้ดี 

   

สะดวกต่อการบริโภค 

สนิค้ามีลวดลายสวยงาม 

สนิค้ามีสีสนัสดใสน่า
ดงึดดู 

สามารถมองเห็นสนิค้า
ภายในได้ 

ตวัรูปทรงแปลกใหม่ 

ตวัสนิค้าบ่งบอกปริมาณ 

สามารถเปิด-ปิดได้หลาย
ครัง 

พกพาสะดวก 

บรรจภุัณฑ์สอืถงึ
รูปลกัษณ์ของสนิค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม    

 

จากตารางที  พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้บรรจุภัณฑ์ปกป้องสินค้าได้ดีเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือสะดวกตอ่การบริโภค 

 

ตารางท ี  ผลการวิเคราะห์ประเภทของ
ภาพประกอบ 

 

ข้อพิจารณาการ
เลือก

ภาพประกอบ 

จาํนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

(%) 
อันดับ 

ภาพประกอบ
ลายเส้น 

   

ภาพถ่าย 

ภาพประกอบ
ระบายสี 

ภาพประกอบ  มิติ 

ภาพการ์ตนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม    

 

จากตารางที  พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถาม
ต้องการภาพประกอบแบบภาพถ่ายเป็นอนัดับ
แรก รองลงมาคือภาพประกอบระบายสี 

 

       ส่วนที  ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบได้
ให้ แนวคิดในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
ผลิตภัณฑ์ใบขลู่  ร้านพิศมัย  สมุนไพร  ดัง นี 
ผู้ เ ชียวชาญด้านการออกแบบ  เ ลือกการใ ห้
คะแนนด้าน Concept  ไทยบําบัดสกัดจาก
ธรรมชาติ เพือให้สือถึงผลิตภณัฑ์เพือสขุภาพที
สกดัจากธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายเป็นช่วง  – 

 ปี จากผู้ เ ชียวชาญมีความคิดเห็นว่าควร
ออกแบบตราสัญลักษณ์แนว  Combination 

Mark เพือให้ดอูอกได้ง่าย เหมาะสาหรับกิจการที
ยงัไมเ่ป็นทีรู้จกัมากนกั ในสว่นของบรรจภุณัฑ์ใช้
ภาพในการแสดงผลของการใช้สินค้า เพือแสดง
รูปลักษณะของสินค้า  ใช้โทนสี COLOR 

CASUAL (สบาย) / NATURAL (ธรรมชาติ) / 

CASUAL ใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษใช้ตวัอกัษร
แบบตวัเขียน ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย ตวัอกัษรไมม่ี
หวั ลกัษณะภาพประกอบแบบเป็นภาพถ่าย ภาพ
ลายเส้น และ ภาพวาดประกอบระบายสี ในการ
ออกแบบ เพือให้เห็นรูปลักษณ์ของใบขลู่ได้
ชดัเจนยิงขนึ 

ขนัตอนการออกแบบอตัลกัษณ์องค์กรผลิตภณัฑ์
ใบขลู ่ร้านพิศมยั สมนุไพร  
1 .ศกึษาข้อมลูร้านพิศมยั สมนุไพร 
2. ทําแบบร่างให้สอดคล้องตาม แนวความคิด  

3. ออกแบบบรรจุภัณ ฑ์  และ สือ เส ริม อืนๆ
สําหรับอตัลกัษณ์องค์กร  
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4.    ทําแบบจําลองของอัตลักษณ์องค์กร
ผลิตภัณฑ์ใบขลู่ ร้านพิศมยั สมนุไพร ทดสอบ
การใช้งาน ตรวจแก้จดุบกพร่อง และ ทิศทางของ
ตามแนวความคิด (ดงัปรากฏในภาพที 1 ถึง ) 

 

ภาพที  ศกึษาข้อมูลร้านพิศมัย สมนุไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  ออกแบบบรรจภุัณฑ์ 

 

 

ภาพที  ออกแบบสอืเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที  ออกแบบเสอืพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  ออกแบบสอืแนะนําสนิค้า 
 

 

สรุปและอภปิรายผล 

ในการออกแบบอัตลักษ ณ์องค์ ก ร
ผลิตภัณฑ์ใบขลู่ ร้านพิศมัย  สมุนไพร  เ ลือก 
Concept  ไทยบําบัดสกัดจากธรรมชาติ เพือให้
สือถึงผลิตภณัฑ์เพือสขุภาพทีสกัดจากธรรมชาติ 
สว่นกลุม่เป้าหมายเป็นช่วง  –  ปี ซึงเป็นวยั
ทํางานทีเริมนิยมดแูลสขุภาพกนัมากขนึ จากควร
ออกแบบตราสัญลักษณ์แนว  Combination 

Mark เพือให้ดอูอกได้ง่าย เหมาะสําหรับกิจการที
ยงัไมเ่ป็นทีรู้จกัมากนกั ในสว่นของบรรจภุณัฑ์ใช้
ภาพในการแสดงผลของการใช้สินค้า เพือแสดง
รูปลักษณะของสินค้า  ใช้โทนสี COLOR 

CASUAL (สบาย) / NATURAL (ธรรมชาติ) 
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เพือให้ได้กลินอายความเป็นธรรมชาติ ดูแล้ว
สะอาด ใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษใช้ตวัอกัษรแบบ
ตวัเขียน ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย ตวัอกัษรไม่มีหัว 

ลกัษณะภาพประกอบแบบเป็นภาพถ่าย ภาพ
ลายเส้น และ ภาพวาดประกอบระบายสี ในการ
ออกแบบ เพือให้เห็นรูปลักษณ์ของใบขลู่ได้
ชดัเจนยิงขนึ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรืองนีสําเร็จลุล่วงลงได้ด้วย
ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน   จึ ง
ขอขอบพระคณุ ณ โอกาสนี ขอขอบคณุอาจารย์
ทีปรึกษา อาจารย์จิติมา เสือทอง ทีให้คําปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ   มาโดยตลอด  จนงานวิจัยเล่มนีเสร็จ
สมบรูณ์ ขอขอบพระคณุ คณุพ่อและคณุแม่ และ
ผู้ปกครอง ทีให้คําปรึกษาในเรืองตา่งๆ ช่วยเหลือ
ทกุๆด้าน คอยสนับสนุนและให้กําลงัใจเสมอมา 
ขอขอบพระคณุร้านพิศมัย สมนุไพร ทีให้ข้อมูล
เพือศึกษาในการทําวิจัยเป็นอย่างดี สุดท้าย
ขอขอบคุณเพือน  ๆ  ทีให้คําแนะนํา  สําหรับ 
แนวความคิดทีดี และเป็นกําลงัใจให้ตลอดจน 
งานวิจยัเสร็จสมบรูณ์  
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

ประวัติความเป็นมาของร้านพศิมัย สมุนไพร 
( ). แหลง่ข้อมลู :  ร้านพิศมยั สมนุไพร      
คณุวรชยั แสงแก้ว และคณุพิศมยั แสงแก้ว                     
สืบค้นเมือ  พฤศจิกายน  

By MedThai. ( ) ขลู ่สรรพคณุและ
ประโยชน์ของขลู ่ต้นขลู ่ใบขลู ่  ข้อ !  
แหลง่ข้อมลู :  https://medthai.com  
สืบค้นเมือ  พฤศจิกายน  

ศูนย์ปฏิบัติการวจัิยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
แหลง่ข้อมลู : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th 

สืบค้นเมือ  พฤศจิกายน    
สืบค้นเมือ  สิงหาคม  

สุกฤตา หรัิณยชวลิต. (2552). กวา่จะเป็นบรรจุ
ภณัฑ์ Background of Package.    
แหลง่ข้อมลู : https://www.bu.ac.th/       
สืบค้นเมือ  พฤศจิกายน  

Greedisgoods . (2555).อตัลกัษณ์องค์กรคือ
อะไร. แหลง่ข้อมลู : 
https://greedisgoods.com/corporate-identity  
สืบค้นเมือ  พฤศจิกายน  

This WordPress. ทฤษฎีสี.      
แหลง่ข้อมลู : 
https://homegame9.wordpress.com 

สืบค้นเมือ  พฤศจิกายน  
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