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การออกแบบอัตลักษณ์ องค์ กรผลิตภัณฑ์ ใบขลู่ ร้ านพิสมัย สมุนไพร
ณิชกมล รุ่ งภูวภัทร , จิติมา เสือทอง
,2

สาขาวิชาออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

บทคัดย่ อ
อัตลักษณ์องค์กรผลิตภัณฑ์ใบขลู่ ร้ านพิสมัย สมุนไพร มีจดุ ประสงค์เพือพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร ร้ าน
พิศมัย สมุนไพร ให้ ดีขนและเป็
ึ
นทีรู้จกั มากขึน และเป็ นการส่งเสริมใบขลูน่ นเป็
ั นทีรู้จกั และทําให้ ใบขลูเ่ ป็น
พืชเศรษฐกิจทีสร้ างรายได้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ
. เพือออกแบบสืออัตลักษณ์ของร้ านให้ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวน่าสนใจและเป็ นทีจดจํา
ผลการวิจยั พบว่า . ควรออกแบบอัตลักษณ์องค์กรให้ สอถึ
ื งความเป็ นสมุนไพรธรรมชาติ . บรรจุภณ
ั ฑ์ที
มีผลต่อความพอใจของผู้บริโภค คือบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้ าได้ ดี และสะดวกต่อการบริโภค .
ภาพประกอบอัตลักษณ์องค์กรผลิตภัณฑ์ใบขลู่ ร้ านพิสมัย สมุนไพร ควรใช้ ภาพประกอบรูปแบบภาพถ่าย
หรือภาพประกอบระบายสี
คําสําคัญ : ขลู่ , ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร , บรรจุภณ
ั ฑ์
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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

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 596 -

การประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒
The Second FIT SSRU Conference 2019

บทนํา
ต้ นขลู่ (Khlu; Pluchea indica (Linn)
Less) เป็ น พื ช สมุน ไพรจํ า พวกหญ้ า จัด เป็ น
พรรณไม้ พุ่ ม ขนาดเล็ ก ขึ นเป็ นกอ ๆ แตก
กิงก้ านสาขามากมาย ลําต้ น ความสูงประมาณ
0.5 - 2 เมตร ลําต้ นกลม เปลือกต้ นเรี ยบ เป็ นสี
นําตาลแดง หรือ เขียว มีใบเขียวตลอดปี ขลู่เป็ น
พืชวงศ์เดียวกับเบญจมาศ เป็ นพืชทีชอบขึนตาม
ลําพังทัวไป โดยเฉพาะทีๆ มีนําเค็ม ขึนตามพืนที
ลุ่มชืนแฉะ พบได้ ในเขตร้ อนชื น เช่น ประเทศ
ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อิน โดนี เซีย ออสเตรี ย
และ อินเดีย เป็ นต้ น โดยคนโบราณเชือว่าต้ นขลู่
มีสรรพคุณ ทางยาหลากหลาย แต่ปั จ จุบัน ภูมิ
ปัญญาชาวบ้ านนีก็ต้องเกือบเลือนหายไป เพราะ
ความไม่ทันสมัย และ คนรุ่นใหม่อาจไม่ร้ ูจักเท่า
คนรุ่ น ก่ อน หลายพื นที เห็น ว่าเป็ น วัช พื ช จึงถูก
โค่นทิงไป “ขลู”่ อาจจะเคยถูกมองว่าเป็ นดอกไม้
ริ มทางด้ อยค่า แต่ใ นความเป็ นจริ งแล้ วนันเป็ น
สมุนไพรหนึงทีสําคัญทีมีส่วนช่วยในการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพ โดยทางวิชาการก็ระบุวา่ เป็น
สมุน ไพรที มี ส รรพคุณ ทางยา มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ร่ า ง ก า ย แ ล ะ ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง
ความสํ าคัญ ของต้ น ขลู่ จึง ได้ มีก ารอนุรัก ษ์ ภูมิ
ปัญญาดังเดิมนีไว้ โดยนําใบขลูม่ าแปรรูป และมี
การปลูกต้ นขลู่เชิงเศรษฐกิ จเพือจําหน่ายใบขลู่
เป็ นผักสมุนไพรเพือการบริ โภคและใช้ ผลิตชาขลู่
ซึ งตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ น ต้ น มา สํ า นัก งาน
พัฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ (องค์ ก าร
มหาชน) ได้ ริ เ ริ มโครงการสนับ สนุน วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนในหลายจั ง หวัด เช่ น สมุ ท รสงคราม
เพชรบุรี นครราชสีมา อุดรธานี จัน ทบุรี และ

ระยอง ให้ มีการผลิตชาขลู่ทีมีคณ
ุ ภาพสูงและถูก
สุขลักษณะ
ร้ านพิศมัย สมุนไพร นันเป็ นของคุณวร
ชัย แสงแก้ ว และ คุณพิศมัย แสงแก้ ว โดยร้ านที
อยู่ปัจจุบันนันตังอยู่ที ซอยหมู่บ้าน ป.ฝาสุข ถ.
บรมราชชนนี ซอย.101 จังหวัดกรุงเทพ เมือก่อน
คุณวรชัยนันเคยเป็ นโรคริดสีดวง ในช่วงทีกลับไป
เยี ยมบ้ านที จัน ทบุรี ก็ ไ ด้ ร้ ู จัก หมอชาวบ้ านที มี
ความรู้เรื องการรักษาและสมุน ไพร จึงได้ ไปขอ
คําแนะนําเรื องวิธีการรักษาริ ดสีดวง และได้ ร้ ูจัก
ใบขลู่วัช พื ช ริ ม ทางที มี ส รรพคุณ หลากหลาย
สรุปว่าอาการของคุณวรชัยนันดีขนึ เขาจึงเริ มมี
ความสนใจด้ านสมุนไพรมากขึน และได้ ศึกษา
สรรพคุ ณ ของใบขลู่ แ ละศึ ก ษาเรี ยนรู้ ด้ าน
การแพทย์สมุนไพร หลังจากนันก็ได้ ไปเก็บใบขลู่
ทีขึนตามริ มห้ วยหนอง มาทดลองทําขาย โดย
ชาวบ้ านแถวนันมัก จะโค่น ทิ งไม่ไ ด้ เ อามาใช้
ประโยชน์ อ ะไร แล้ ว นํ า มาบรรจุใ บขลู่ใ ส่ห่ อ
พลาสติกเดินขายให้ นักท่องเทียว นําไปฝากขาย
ตามร้ านขายของฝาก ตามร้ านสมุน ไพรต่างๆ
และได้ รั บ ผลตอบรั บ ที ดี ขึนเรื อยๆ จึ ง ได้ ขึ น
ทะเบียนเป็ นสินค้ า OTOP ประจําจังหวัดจันทบุรี
หลังจากมาตังกิจการในกรุงเทพนันก็ตอ่ ยอดจาก
ทีทาแค่ใบขลู่ขายอย่างเดียว มาทําเป็ นรูปแบบ
ของซองบรรจุและแบบแคปซูลเพือตอบโจทย์คน
ในเมืองมากขึน อีกทังยังคิดค้ นการทําสารสกัด
จากใบขลู่ และขีผึงใบขลู่สําหรับใช้ กับริ ดสีดวง
และแผลอักเสบโดยเฉพาะ ซึงนับว่าเป็ นเจ้ าแรก
และเจ้ าเดียวทีริเริมทําอีกด้ วย
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จากข้ อมูลเบืองต้ นทําให้ ผ้ วู ิจัยมีความ
สนใจศึกษา และจัดทําโครงการวิจัยออกแบบอัต
ลัก ษณ์ อ งค์ ก รผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ บขลู่ ร้ านพิ ศ มั ย
สมุน ไพร เพราะใบขลู่นนถึ
ั งจะเป็ นสมุน ไพรที มี
ประโยชน์ท างยาหลากหลายก็จริ ง แต่ค นทีรู้จัก
ใบขลูแ่ ละสรรพคุณนันเริมมีน้อยลง ทังยังไม่เป็ น
ที รู้ จัก มากนั ก โดยเฉพาะคนรุ่ น ใหม่ๆ และใน
ปั จจุบันพบว่ามีก ารอนุรักษ์ สมุน ไพรชนิ ดไว้ เพื อ
ไม่ให้ เลือนหายไป ดังนันเพือแก้ ปัญหาดังกล่าว
จึ ง ต้ อ งการพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ อ งค์ ก รของ ร้ าน
พิ สมัย สมุน ไพร ให้ ดีขึนและเป็ น ที รู้ จัก มากขึน
โดยสร้ างอัตลักษณ์องค์กรให้ มีเอกลักษณ์ทีโดด
เด่นน่าสนใจ แปลกใหม่ ดึงดูดและสร้ างความน่า
จดจําให้ แก่ผ้ บู ริ โภค นอกจากจะทําให้ ผ้ บู ริ โภค
สามารถจดจําร้ านได้ และทําให้ ใบขลู่กลายเป็ นที
รู้ จัก ได้ แ ล้ ว ยัง เป็ น การสร้ างมูล ค่า เพิ มให้ กับ
สินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสทีร้ าน
จะได้ เ ติ บ โตสร้ างยอดขาย คาดว่า อาจจะทํ า
รายได้ เป็ นสินค้ าส่งออกต่างประเทศได้ ในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
. เพือออกแบบสืออัตลักษณ์ของร้ านให้
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวน่าสนใจและเป็ นทีจดจํา
ระเบียบวิธีวจิ ยั
. ศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิจากหนังสือตํารา สือ
เว็บไซต์และมัลติมีเดียรวมทังงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
กับการออกแบบอัต ลักษณ์ องค์ก รผลิต ภัณฑ์ใ บ
ขลู่ ร้ านพิศมัย สมุนไพร

. สร้ างเครื องมือเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามที
จะใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย และแบบสัมภาษณ์ทีจะ
ใช้ กบั ผู้เชียวชาญด้ านการออกแบบ
. เก็บข้ อมูลปฐมภูมิด้วยการใช้ แบบสอบถามกับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่น ชาย - หญิ ง ทีชืน
ชอบการดืมชาสมุนไพร คน
. เก็บข้ อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียว
ชาญ ด้ านการออกแบบ จํานวน คน
. วิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากกลุม่ เป้าหมายโดยใช้
สถิติพืนฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ และใช้ วิธีตีความ
จากการ สัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญด้ านการออกแบบ
ข้ อมูล ดัง กล่ า วจะถู ก ใช้ เป็ นโจทย์ ท างการ
ออกแบบ ซึ งจะสอดคล้ องกั บ พฤติ ก รรมของ
กลุม่ เป้าหมาย
. ออกแบบอัตลัก ษณ์องค์ ก รใบขลู่ ร้ านพิสมัย
สมุนไพร
ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากกลุม่ เป้าหมาย
คือ กลุม่ วัยทํางาน จํานวน คน ผลทีได้ จะ
แยกเป็น เรือง คือ ) พฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ) ทัศนคติละความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทังข้ อมูลทีได้จากการ
สัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญด้ านการออกแบบ จํานวน
คน มีรายละเอียด ดังนี
ส่ วนที กลุ่ม วัยทํ างาน ที ถ้ านึก ถึง ใบ
ขลูจ่ ะนึกถึงสมุนไพรมากทีสุด รองลงมาคือนึกถึง
ธรรมชาติ (ดัง ตารางที ) คิ ด ว่ า สื อประเภท
ออนไลน์เข้ าถึงง่ายสุด รองลงมาคือโทรทัศน์ (ดัง
ตารางที ) ส่ว นใหญ่ ต ัด สิน ใจเลื อกซื อเพราะ
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รั ก ษาสุข ภาพ รองลงมาคื อ มี ค นแนะนํ า (ดัง
ตารางที )
ตารางที ผลการวิ เคราะห์ ข้อพิ จารณาในการนึ ก
ถึงใบขลู่
ข้ อพิจารณาจาก
ความรู้ จัก
ธรรมชาติ
สมุนไพร
ต้ นไม้
ชา
วัชพืช
สมุนไพรรักษา
สุขภาพ
รวม

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ
(%)

อันดับ

จากตารางที พบว่า ถ้ านึ ก ถึ ง ใบขลู่ผ้ ูต อบ
แบบสอบถามจะนึกถึ งสมุนไพรเป็ น อันดับแรก
รองลงมาเป็ นธรรมชาติ สมุนไพรรักษาสุขภาพ
ตารางที ผลการวิเคราะห์ ประเภทของสือ
ข้ อพิจารณาจาก
ประเภทของสือ
หนังสือพิมพ์
แผ่นพับ
นิตยสาร
วารสาร
หนังสือ
สือออนไลน์
สือวิดีโอ/ภาพยนตร์
วิทยุ
โทรทัศน์
รวม

จํานวน ร้ อยละ อันดับ
(คน)
(%)

จากตารางที พบว่าประเภทของสือที เข้ าถึ ง
ง่ า ยสื อออนไลน์ เ ป็ น อัน ดับ แรก รองลงมาคื อ
โทรทัศน์
ต า ร า ง ที
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม การตัดสินใจเลือกซือ
ข้ อพิจารณาจาก จํานวน ร้ อยละ
การตัดสินใจ
(คน)
(%)
คนแนะนํา
ซือใช้ เอง
ซือเป็ นของฝาก
ทดลองของแปลก
ใหม่
ซือเพราะสินค้ าดี
ซือเพราะรักษา
สุขภาพ
ซือเพราะลดความดัน
โลหิตสูง
รวม

อันดับ

จากตารางที พบว่าผู้ตอบแบบถามตัดสินใจ
เลือกซือสินค้ าเพราะรักษาสุขภาพเป็ นอันดับแรก
รองลงมาคือซือเพราะคนแนะนํา
ส่ วนที กลุ่ม วัย ทํ า งานต้ องการให้
บรรจุภัณ ฑ์ ผลิตภัณ ฑ์ ใ บขลู่ป กป้ อ งสิน ค้ าได้ ดี
และสะดวกต่อการบริ โภค (ดังตารางที ) เลือก
ภาพประกอบแบบภาพถ่าย และภาพประกอบ
ระบายสี (ดังตารางที )
ตารางที ผลการวิเคราะห์ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ปั จจัยการเลือก
บรรจุภัณฑ์

จํานวน
(คน)

ร้ อยละ
(%)
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บรรจุภัณฑ์ปกป้องสินค้ า
ได้ ดี
สะดวกต่อการบริ โภค
สินค้ ามีลวดลายสวยงาม
สินค้ ามีสีสนั สดใสน่า
ดึงดูด
สามารถมองเห็นสินค้ า
ภายในได้
ตัวรูปทรงแปลกใหม่
ตัวสินค้ าบ่งบอกปริมาณ
สามารถเปิ ด-ปิ ดได้ หลาย
ครัง
พกพาสะดวก
บรรจุภัณฑ์ สอถึ
ื ง
รูปลักษณ์ของสินค้ า
รวม

จากตารางที พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถาม
ต้ องการภาพประกอบแบบภาพถ่ายเป็ น อัน ดับ
แรก รองลงมาคือภาพประกอบระบายสี

จากตารางที พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถาม
ต้ อ งการให้ บรรจุภัณ ฑ์ ป กป้ อ งสิ น ค้ า ได้ ดี เ ป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือสะดวกต่อการบริโภค
ตารางที ผลการวิเคราะห์ ประเภทของ
ภาพประกอบ
ข้ อพิจารณาการ จํานวน
เลือก
(คน)
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ลายเส้ น
ภาพถ่าย
ภาพประกอบ
ระบายสี
ภาพประกอบ มิติ
ภาพการ์ ตนู
รวม

ร้ อยละ
(%)

อันดับ

ส่ วนที ผู้เชียวชาญด้ านการออกแบบได้
ให้ แนวคิ ด ในการออกแบบอัตลัก ษณ์ องค์ ก ร
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ บขลู่ ร้ านพิ ศ มั ย สมุ น ไพร ดัง นี
ผู้เชี ยวชาญด้ านการออกแบบ เลื อ กการให้
คะแนนด้ า น Concept ไทยบํ า บัด สกัด จาก
ธรรมชาติ เพือให้ สือถึงผลิตภัณฑ์ เพือสุขภาพที
สกัดจากธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายเป็ นช่วง –
ปี จากผู้เ ชี ยวชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่า ควร
ออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ แ นว Combination
Mark เพือให้ ดอู อกได้ ง่าย เหมาะสาหรับกิจการที
ยังไม่เป็ นทีรู้จกั มากนัก ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้
ภาพในการแสดงผลของการใช้ สินค้ า เพือแสดง
รู ป ลัก ษณะของสิ น ค้ า ใช้ โทนสี COLOR
CASUAL (สบาย) / NATURAL (ธรรมชาติ) /
CASUAL ใช้ ตวั อัก ษรภาษาอังกฤษใช้ ตวั อักษร
แบบตัวเขียน ใช้ ตวั อักษรภาษาไทย ตัวอักษรไม่มี
หัว ลักษณะภาพประกอบแบบเป็ นภาพถ่าย ภาพ
ลายเส้ น และ ภาพวาดประกอบระบายสี ในการ
ออกแบบ เพื อให้ เห็ น รู ป ลัก ษณ์ ของใบขลู่ไ ด้
ชัดเจนยิงขึน
ขันตอนการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรผลิตภัณฑ์
ใบขลู่ ร้ านพิศมัย สมุนไพร
1 .ศึกษาข้ อมูลร้ านพิศมัย สมุนไพร
2. ทําแบบร่างให้ สอดคล้ องตาม แนวความคิด
3. ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ และสื อเสริ มอื นๆ
สําหรับอัตลักษณ์องค์กร
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4.
ทํ าแบบจํ า ลองของอัต ลัก ษณ์ องค์ ก ร
ผลิตภัณฑ์ ใบขลู่ ร้ านพิศ มัย สมุน ไพร ทดสอบ
การใช้ งาน ตรวจแก้ จดุ บกพร่อง และ ทิศทางของ
ตามแนวความคิด (ดังปรากฏในภาพที 1 ถึง )

ภาพที ออกแบบเสือพนักงาน

ภาพที ศึกษาข้ อมูลร้ านพิศมัย สมุนไพร

ภาพที ออกแบบสือแนะนําสินค้ า

สรุปและอภิปรายผล
ภาพที ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ภาพที ออกแบบสือเว็บไซต์

ในการออกแบบ อั ต ลั ก ษ ณ์ องค์ ก ร
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ บขลู่ ร้ านพิ ศ มัย สมุน ไพร เลื อ ก
Concept ไทยบําบัดสกัดจากธรรมชาติ เพือให้
สือถึงผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพทีสกัดจากธรรมชาติ
ส่วนกลุม่ เป้าหมายเป็ นช่วง – ปี ซึงเป็ นวัย
ทํางานทีเริมนิยมดูแลสุขภาพกันมากขึน จากควร
ออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ แ นว Combination
Mark เพือให้ ดอู อกได้ ง่าย เหมาะสําหรับกิจการที
ยังไม่เป็ นทีรู้จกั มากนัก ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้
ภาพในการแสดงผลของการใช้ สินค้ า เพือแสดง
รู ป ลัก ษณะของสิ น ค้ า ใช้ โทนสี COLOR
CASUAL (สบาย) / NATURAL (ธรรมชาติ )
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เพื อให้ ได้ ก ลิ นอายความเป็ น ธรรมชาติ ดูแ ล้ ว
สะอาด ใช้ ตวั อักษรภาษาอังกฤษใช้ ตวั อักษรแบบ
ตัวเขียน ใช้ ตวั อักษรภาษาไทย ตัวอักษรไม่มีหัว
ลัก ษณะภาพประกอบแบบเป็ น ภาพถ่าย ภาพ
ลายเส้ น และ ภาพวาดประกอบระบายสี ในการ
ออกแบบ เพื อให้ เห็ น รู ป ลัก ษณ์ ของใบขลู่ไ ด้
ชัดเจนยิงขึน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย เรื องนี สํ า เร็ จ ลุล่ว งลงได้ ด้ ว ย
ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหลายท่ า น จึ ง
ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี ขอขอบคุณอาจารย์
ทีปรึกษา อาจารย์จิติมา เสือทอง ทีให้ คําปรึกษา
ข้ อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ต่า งๆ มาโดยตลอด จนงานวิ จัย เล่ ม นี เสร็ จ
สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ และ
ผู้ปกครอง ทีให้ คําปรึกษาในเรืองต่างๆ ช่วยเหลือ
ทุกๆด้ าน คอยสนับสนุนและให้ กําลังใจเสมอมา
ขอขอบพระคุณร้ านพิศมัย สมุนไพร ทีให้ ข้อมูล
เพื อศึก ษาในการทํ า วิ จัย เป็ น อย่ า งดี สุด ท้ าย
ขอขอบคุณ เพื อน ๆ ที ให้ คํ า แนะนํ า สํ า หรั บ
แนวความคิ ดที ดี และเป็ น กํ าลัง ใจให้ ต ลอดจน
งานวิจยั เสร็จสมบูรณ์

เอกสารอ้ างอิง
ประวัติความเป็ นมาของร้ านพิศมัย สมุนไพร
( ). แหล่งข้ อมูล : ร้ านพิศมัย สมุนไพร
คุณวรชัย แสงแก้ ว และคุณพิศมัย แสงแก้ ว
สืบค้ นเมือ พฤศจิกายน
By MedThai. ( ) ขลู่ สรรพคุณและ
ประโยชน์ของขลู่ ต้นขลู่ ใบขลู่ ข้ อ !
แหล่งข้ อมูล : https://medthai.com
สืบค้ นเมือ พฤศจิกายน
ศูนย์ ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
แหล่งข้ อมูล : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th
สืบค้ นเมือ พฤศจิกายน
สืบค้ นเมือ สิงหาคม
สุกฤตา หิรัณยชวลิต. (2552). กว่าจะเป็ นบรรจุ
ภัณฑ์ Background of Package.
แหล่งข้ อมูล : https://www.bu.ac.th/
สืบค้ นเมือ พฤศจิกายน
Greedisgoods . (2555).อัตลักษณ์องค์กรคือ
อะไร. แหล่งข้ อมูล :
https://greedisgoods.com/corporate-identity
สืบค้ นเมือ พฤศจิกายน
This WordPress. ทฤษฎีสี.
แหล่งข้ อมูล :
https://homegame9.wordpress.com
สืบค้ นเมือ พฤศจิกายน
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