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บทคัดย่อ  
 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และพัฒนาเป็นตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของ ผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่แสดงถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของชุมชนพัฒนาให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน สามารถเพิ่มรายได้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีมูลค่าเพิ่ม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นที่ต้องการของ
ตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจ านวน 100 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (Depth Interviews) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Research) ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษาแบ่งออกเป็นด้าน
ลักษณะทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมายประเด็นค าถาม คือ ในความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล เช่นประสบการณ์  รสนิยม และ
ความเช่ือนั้นมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์ กับความแตกต่างของการหาอัตลักษณ์หรือไม่ด้านความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการการบริโภคสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไปใช้เป็นตัวแปรใน
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบ ลวดลาย สีสันของบรรจุภัณฑ์ และชนิดของสินค้าในศูนย์การเรียนรู้  ผลการวิจัย
พบว่า การออกแบบตราสัญลักษณ์ ด้าน รูปแบบ มีค่าความพึงพอใจอยู่ที่ 3.94ในระดับมาก ด้านสี มีค่าความพึงพอใจอยู่
ที่ 3.70 ในระดับมาก ด้านดึงดูดความสนใจ ค่าความพึงพอใจอยู่ที่ 3.74 ในระดับมาก  ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้า มีค่า
ความพึงพอใจอยู่ที่ 3.74 ในระดับมาก ภาพรวมของการออกแบบตราสัญลักษณ์ มีค่าความพึงพอใจอยู่ที่ 3.75 ในระดับ
มาก ตราสัญลักษณ์มีการสื่อสารรูปแบบท่ีทันสมัย เรียบง่าย เข้าถึงได้และยังใช้รูปสัญลักษณ์ที่ได้จากการผสมผสาน
รูปแบบสัญลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อันได้แก่ สัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ 
เจริญเติบโต ความสามัคคี และอักษรตัวแทนภาษาอังกฤษ CRRU ผลจากการออกแบบน ามาประเมินร่วมกับบุคลากร
ภายใน ผู้เช่ียวชาญ และผู้บริโภค โดยใช้ช่ือแบรนด์ “CRRU Chiang Rai Learning Center” การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อันดับที่ 1 ได้ค่าความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ บรรจุภัณฑ์ผ้าปักอาข่าอันดับที่ 2 บรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งโพรงป่า อันดับที่ 3 
บรรจุภัณฑ์ข้าวออร์แกนิค อันดับที่ 4 บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยมูลใส้เดือน 
 

ค าส าคัญ: การออกแบบ  บรรจุภัณฑ์  ตราสัญลักษณ์  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
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Abstract 
 Logo and packaging designs for products of a community learning center, Chiang Rai 
Rajabhat University, aimed to 1) study the identity and develop into a symbol of the community 
learning center's products; 2) develop packaging prototypes of the community learning center's 
products that reflected the values and identities of the community to be developed into a 
community learning center and a sustainable learning resource that could generate income using 
local wisdom and raw materials that could be developed into products that contained quality, 
strong points, value-added, and uniqueness that was consistent with the culture in each locality, 
and that were demanded in markets. The sample group used in the research consisted of 100 
people, including students, tourists, and interested people. The 100-person sample was selected 
using the purposive sampling method. The research instruments consisted of depth interviews, 
qualitative research, studying relevant documents, and field research. The depth interview was a 
structured interview that was performed by interviewing key informants (Key Research). The 
scope of the studied population was divided into the following aspects. The general 
characteristics of the target group that contained question points were as follows: whether 
individual differences, such as experiences, tastes, and beliefs, connect to the difference in 
identity. The demands of the target group were carried out by using the analysis results about 
the target group's product consumption demands to be variables in order to analyze formats, 
patterns, colors of packaging, and product types in the learning center. The results showed that 
logo design in terms of the format's satisfaction level was 3.94 that was a highly satisfying level; 
color's satisfaction level was 3.70 that was a highly satisfying level; attracting attention's 
satisfaction level was 3.74 that was a highly satisfying level; personality's satisfaction level was 
3.74 that was in a highly satisfying level; the overall of logo design's satisfaction level was 3.75 
that was in a highly satisfying level. The logo could convey its modern format, simplicity, and 
simple accessibility. Moreover, it utilized a pictogram derived from a combination of the symbol 
of a community learning center of Chiang Rai Rajabhat University, which was a symbol of 
perfection, growth, unity, and the English representative letters—CRRU. The design results were 
evaluated together with internal personnel, experts, and consumers using the brand name “CRRU 
Chiang Rai Learning Center.” According to the packaging design, the 1st place with the highest 
satisfaction level was packaging from Akha embroidered fabric. The 2nd place was the wild honey 
packaging. The 3rd place was the organic rice packaging. The 4th place was the earthworm manure 
fertilizer packaging.  
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บทน า 
 แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก  (ตุลาคม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดท าขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเข้ามามีส่วน ร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางด าเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บทโดยเน้นการ
ท างานเข้าไปสร้างจิตส านึกในการ รักษาษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของ 
การมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย ต่อไป  (แผนแม่บท อพ.สธ., 2559) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย ได้ใช้พื้นที่ของชุมชน ตามแนวพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีวัตถุประสงค์
หลักคือการให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ 
ถึงมหาชนชาวไทย โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ผลักดันให้ เป็นแหล่งเรียนรู้อันก่อให้เกิด วิสาหกิจชุมชนเป็น
รากฐานส าคัญของความมั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันท่ีสูงขึ้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยมองภาพของเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและ 
มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ของชุมชนอย่างมีคุณภาพเสถียรภาพ สามารถเพิ่มรายได้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบ 
ที่พัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีมูลค่าเพิ่ม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นท่ี
ต้องการของตลาด  
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยมีภารกิจในการออกแบบและพัฒนายกระดับสินค้าชุมชนให้มีมูลค่าสูงมากขึ้น 
ผ่านโครงการของ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพผ้าปัก 
อาข่า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานท่ีมีความประณีต สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นชนเผ่า การด าเนินกิจกรรมสร้าง
อาชีพที่มั่นคงให้แก่ชุมชน คือ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า การปลูกข้าวปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ โดยใช้ไส้เดือนดิน ตามแนวพระราชด าริ ผ่านกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้มีอัตลักษณ์ในภาพรวมของการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และพัฒนาเป็นตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ อ าเภอเชียงแสน  
 2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของ ผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ที่แสดงถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของ
ชุมชน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะช่วยให้กลุ่มอาชีพมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง 
และกลุ่มในการจัดจ าหน่ายสินค้าอันเป็นแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพในชุมชนได้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
ที่มา : ทีมวิจัย, 2564 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ เพื่อศึกษา 
อัตลักษณ์และพัฒนาเป็นตราสัญลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีขั้นต่อดังนี ้ 
  1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับสินค้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ การปัก
ผ้า การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า การผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้ไส้เดือนดิน  การปลูกข้าวปลอดสารพิษ ตามแนวพระราชด าริ 
  1.2 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย แบบประเมิน และแบบสอบถาม ดังนี้
แบบประเมินประสิทธิภาพของออกแบบบรรจภุัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ภายใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ าเภอเชียงแสน
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  จ านวน 2 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญ  ทางด้านนการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน   
 ได้แก่    
  1. นายสุทธิ มลิทอง  รองผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
  2. นางเพ็ญศรี มลิทอง เจ้าหน้าที่ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  3. อาจารย์ ดร.กัลยกร จันทรสาขา อาจารย์ประจ าหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  4. อาจารย์ดร. ดนุ ภู่มาลี อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปะและ
กาออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
  5. อาจารย์คมกฤช จิระบุตร อาจารย์สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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  1.3 ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   เพื่อสร้างงอัตลักษณ์ 
และสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
   ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบจากการ รวบรวมข้อมูลลเอกสาร จากบทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อหาองค์ประกอบด้านโครงการบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเป็นเอกลักษณ์ และงบประมาณต้องสอดคล้องกับการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
   1.3.1 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มาจากการทฤษฎีการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ อาจแบ่งได้
เป็น 2 ขั้นตอน 
    (1) การศึกษาหลักการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือวิธีการก าหนดรูปลักษณ์โครงสร้าง
วัสดุที่จะใช้กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการขนส่งการเก็บรักษา ตั้งแต่ผลิต บรรจุ การจัดจ าหน่าย จนไปถึงมือ
ผู้บริโภค 
    )2  (การศึกษาเรื่องการออกแบบเลขศิลป์  หรือกราฟิกหรือบนบรรจุภัณฑ์ หมายถึงการก าหนด
ลักษณะตลอดจนรายละเอียดของลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อผู้บริโภค เช่น การดึงดูดใจ ประโยชน์การบอก
รายละเอียดของสินค้า การออกแบบอัตลักษณ์ที่ท าให้ผู้ซื้อจดจ าสินค้า ข้อความโฆษณาสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
การค้าสีสันต่าง ๆ ที่เป็นข้อก าหนดในการออกแบบ และตลอดจนศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการเป็นไปได้ด้าน 
การผลิตและวางจ าหน่ายสินค้าได้อย่างเหมาะสม 
   1.3.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ได้จากการส ารวจลงพ้ืนท่ีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้แก่ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด สถานที่
ผลิต ข้อมูลการจัดจ าหน่าย และกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงจุดอ่อนจุดแข็งสถานนะการณ์ที่ได้เปรียบเสียเปรียบ และ
โอกาสทางการตลาด ข้อมูลที่ได้มาจากการอ้างอิงศึกษาและวิเคราะห์หาผลจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ศูนย์  
การเรียนรู้เชียงแสนให้สอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
  2.1 สถิติที่ใช้ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ 
หาค่าสถิติ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสอบถามความเห็นของผู้เข้าร่วมจากสื่อออนไลน์ (Google form) 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าฐานนิยม 
   2  .1.1  สูตรการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามในแบบมาตราส่วนมีค่า 5 
ระดับ ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
     ระดับ 5  หมายถึง มากท่ีสุด 
     ระดับ 4  หมายถึง มาก 
     ระดับ 3  หมายถึง ปานกลาง 
     ระดับ 2  หมายถึง น้อย 
     ระดับ 1  หมายถึง น้อยท่ีสุด 
   2.1.2 ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย มีดังต่อไปนี้ 
     ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.49  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
     ค่าเฉลี่ย 1.50- 2.49  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
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     ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.40  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
     ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากสุด 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครัง้นี้ใช้วิธีการวิเคราะหข์้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์โดยสรุปเนื้อหา
จากการตอบแบบสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอโดยการพรรณนา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การส ารวจลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือท าการออกแบบ 
 จากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มบุคลากรภายในศูนย์เรียนรู้ เพือ่ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
การจัดจ าหน่าย ราคาสินค้า กลุ่มผู้บริโภครวมถึง จุดอ่อน จุดแข็ง และสถานการณ์ที่ได้เปรียบและโอกาสทางการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพที่ 2 การส ารวจลงพ้ืนท่ีฐานการเรียนรู้ 
ที่มา : ทีมวิจัย 2563 
 2. การก าหนด การค้นหาอัตลักษณ์ของ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ อ.เชียงแสน  

การน าข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์และสร้างแนวคิดหลัก )Concept  Design   (ในการออกแบบตร า
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โดยนึกถึง วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “เป็นสถาบันแห่งการบูรณาการองค์
ความรู้ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  โดยอาศัยแนวทางการออกแบบ 
ที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อน าไปพัฒนาการท างานออกแบบ  
ในขั้นตอนต่อไป 

 
ภาพที่ 3 แนวคิดหลักในการ การค้นหาอัตลักษณ์ของ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ อ .เชียงแสน  
ที่มา : ทีมวิจัย 2563 
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 3. การพัฒนาแนวคิดให้เป็นสัญลักษณ์  
 น า Concept Design และข้อก าหนดเบื้องต้นมาพัฒนาเป็นแบบร่างหลายหลายแบบและเลือกแบบร่าง
ที่เหมาะสมที่สุด 4 แบบและคัดเลือกเพื่อไปพัฒนาต่อ 
 

ตารางที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นการออกแบบตราสัญลักษณ ์

 

รายการ x̅ ระดับ
เกณฑ ์

ผลรวม 

x̅ 

ระดับ
เกณฑ ์

1. รูปแบบ 
2. ส ี
3. ดึงดูดความสนใจ 
4. บุคลิกภาพของตราสินค้า 

3.94 มาก 

3.75 มาก 
3.70 มาก 

3.74 มาก 
3.69 มาก 

ที่มา : ทีมวิจัย 2564 
 4 การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์  
  4.1 บรรจุภัณฑ์ผ้าปักอาข่า 

 

 
ภาพที่ 4 บรรจุภัณฑ์ผ้าปักอาข่า 
ที่มา : ทีมวิจัย 2564 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อบรรจภุัณฑผ์้าปักอาข่า ของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อดี 
- มีความสวยงาม แปลกตา สามารถสร้างความโดดเด่น  
  ให้กับผลิตภณัฑไ์ดด้ี   
- เพิ่มมูลค่าใหส้ินค้ามีความเป็นพ้ืนถ่ินได้ สสีันสวยงาม  
  ดูมีความทันสมัยด้วยลวดลายที่เป็นภาพประกอบ 
  กราฟิก 

ข้อเสีย –  แนวทางปรับปรุง  
- ขึ้นโครงสร้างได้ยาก เพราะมรีอยพับมากหากไม่มี    
- ความช านาญ กล่องกระดาษจะซ้ า ยับยู่ยี่ ท าให้
สินค้าดมูีต าหนิ  
- ราคาค่อนข้างสูงหากเทียบกับบรรจุภณัฑ์ชนิดอื่น 
- เพิ่มการสร้างมูลคา่ทางการตลาดไดด้้วยการเพิ่ม
ภาษาที่  2 เช่น ภาษาอังกฤษ หรือ จีน เป็นการขยาย  
กลุ่มเป้าหมาย และตลาดให้กว้างขึ้น 

 



 
 

 

48 

  4.2 บรรจุภัณฑข์้าวออร์แกนิค 

 
ภาพที่ 5 บรรจภุัณฑ์ข้าวออร์แกนิค 
ที่มา : ทีมวิจัย 2564 
 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อบรรจภุัณฑ์ข้าวออร์แกนิคของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ข้อดี 
- ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์มีราคาไมสู่งมาก 
- มองเห็นสินค้าภายในได้ชัดเจนเป็นบรรจภุัณฑ์ที่
เข้าถึง  
- กลุ่มผู้บรโิภค ได้ง่าย เพราะผู้บรโิภครูส้ึกคุ้นเคย 
ราคา 
ไม่แพง กล้าหยิบออกจากช้ันวางของได้อย่างอบอุ่นใจ 
 

ข้อเสีย –  แนวทางปรับปรุง 
- ฉลาก หลุดง่ายเนื่องจากเป็นถุง มีความลื่นท าให ้
- ฉลากลอกออกจากจากตัวบรรจภุัณฑไ์ด้ง่ายกว่าปกติ 
- ด้วยชนิดของบรรจุภณัฑ์ จะต้องมีการลงทุนซื้อเครื่อง  
- ซีลสูญญากาศ ใช้ในการบรรจุด้วย หากซื้อเครื่องที่มี  
- ขนาดเล็กราคาไม่แพง เครื่องซีลจะมีคณุภาพต่ า และ   
ช ารุดได้ง่าย 
- อยากให้สะท้อนความเป็นท้องถิ่นของกลุ่มผู้ผลิตข้าว 
- รูปแบบทั่วไป เหมือนยี่ห้ออื่นในท้องตลาด 

 

  4.3 บรรจุภัณฑ์น้ าผ้ึงโพรงป่า   

 
 

ภาพที่ 6 บรรจภุัณฑ์น้ าผึ้งโพรงป่า 
ที่มา : ทีมวิจัย 2564 
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นต่อบรรจภุัณฑ์น้ าผึ้งโพรงป่าของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อดี 
- มีความแข็งแรง สะอาด   
- เปิดปิดได้ง่าย  สะดวกในการใช้งาน  
- ขนาดพอดีต่อการบรโิภคทีไ่ม่ต้องเก็บไว้นานมาก
จนเกินไป  
- น่าใช้ น่าซื้อเพราะดูสะอาด สะดวกต่อการใช้งาน  
- ราคาไมสู่ง ผู้บรโิภคเข้าถึงได้ง่าย  
 

ข้อเสีย –  แนวทางปรับปรุง  
- บรรจุภณัฑ์ประเภทขวดนี้ จะต้องมีการใช้ฟิล์มหดใน
การซีลฝาขวดซึ่งในปัจจุบันมีการรณรงค์ไม่ให้ใช้
เนื่องจากเป็นมลภาวะแกโ่ลก   
- รูปทรงบรรจภุัณฑ์แก้ว อาจจะไม่คุ้มเคยกับผู้บริโภคที่
เป็นคนไทย  
- ควรเพิ่มภาษาอังกฤษเพื่อขยายตลาดให้กับผู้บรโิภค
ต่างชาติ 
- อาจใช้เลือกกระดาษแผ่นปิดปากกระปุกแทน เพื่อ
ป้องกันรักษาผลิตภณัฑ์ภายใน 
- การใช้สีอาจจะไม่ดึงดูดถา้เทียบดับคู่แข่งเดียวกันใน
ท้องตลาด 

 

  4.4 บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยมลูใส้เดือน  

 
ภาพที่ 6 บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยมูลใส้เดือน 
ที่มา : ทีมวิจัย 2564 
 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นต่อบรรจภุัณฑ์น้ าผึ้งโพรงป่าของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อดี 
- วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง น่ิม เหนียว ยืดหยุ่น ทนต่อ
แรงต้านทานได้ดี น้ าหนักเบา ทนต่อการแตกหัก หักงอ
ได้ด ี
- วัสดุสามารถปิดผนึกได้ ด้วยซิปล็อค หรือเครื่อง
ซีนร้อน  ท าให้สะดวกในการใช้งาน 
- กราฟิกน่าสนใจ ด้วยลักษณะที่ใช้การ์ตูนเป็น
องค์ประกอบ  
- ฉลาดอาจแพงไปหากเทียบกับผลิตภณัฑ ์
 

ข้อเสีย –  แนวทางปรับปรุง  
- สินค้ามีความเป็นแก๊สสูงอาจจ าให้ผลติภณัฑ์เมื่อบรรจุนานๆ จะ
มีความชื้น และพองออกมาได้ อาจหาวิธีระบายการอากาศด้วย
บรรจภุัณฑ์ทีม่ีช่องระบาย แต่จะท าเห็นราคาต้นทุนสูงข้ึนมาก 
- ไม่สามารถเห็นผลิตภณัฑภ์ายในได้  
- อาจจะต้องใช้วิธีการสกรีนสเีดียวบนถุงบรรจุภณัฑ์โดยตรงจะท า
ให้บอกรายละเอียดไดม้ากกว่า 
- การสกรีนสีเดยีวจะท าให้ต้นทุนในการผลิตต่อถุงลดลง แต่การ
ลงทุนในครั้งแรกจะใช้ต้นทุนสูง เพราะต้องผลิตเป็นจ านวนมาก  
ผู้ประกอบการจึงต้องค านวนความคุ้มทุนในการผลิต ใหร้อบคอบ
ถึงรายไดร้ะยะยาวในการท าธุรกิจ 
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ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินตน้แบบบรรจภุัณฑ์ ผลติภณัฑ์ ศูนยก์ารเรยีนรู้ชุมชนฯ  

รายการ ผ้าปักอาข่า ข้าวออร์แกร์นิค น้ าผ้ึงโพรงป่า ปุ๋ยมูลใส้เดือน 

ด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์ 4.44 4.49 4.46 4.48 
ด้านลวดลายกราฟิก 4.67 4.52 4.52 4.52 
ด้านส่งเสริมในด้านการจดัจ าหน่าย 4.67 4.49 4.52 4.46 

ภาพรวม 4.59 4.49 4.50 4.48 

 จากตารางที่ 6 พบว่าความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ต่อการออกแบบในแต่ละด้าน พบว่าด้านโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ข้าวออร์แก มีความเหมาะสม   มากที่สุด เป็นอันดับ 1 ด้านลวดลายกราฟิก บรรจุภัณฑ์ผ้า
ปักอาข่า ความเหมาะสม มากที่สุด เป็นอันดับ 1 ด้านส่งเสริมในด้านการจัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ผ้าปัก 
อาข่ามีความเหมาะสม มากที่สุด เป็นอันดับ 1  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแสดง อัตลักษณ์ของ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ อ าเภอ
เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการน าเสนอรูปแบบผลงานบรรจุภัณฑ์ผ้าปักอ่าข่า บรรจุภัณฑ์ข้าวออร์เกนิค 
บรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งโพรงป่า บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย โดยมีการท าแบบสอบถาม
เพื่อหาข้อมูลกับประชากร ดังนี้  
 1. กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ อ าเภอเชียงแสน  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
 2. ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 3. กลุ่มผู้บริโภค (นักท่องเที่ยว นักเรียน ทั้งสอบถามจากระบบออนไลน์ ออฟไลน์ Online Offline) จ านวน 
100 คน  
 องค์ประกอบด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สรุปได้ดังนี้ 
 การออกแบบตราสัญลักษณ์ ด้าน รูปแบบ มีค่าความพึงพอใจอยู่ที่ 3.94 ในระดับมาก ด้านสีมีค่าความพึง
พอใจอยู่ที่ 3.70 ในระดับมาก ด้านดึงดูดความสนใจ ค่าความพึงพอใจอยู่ที่  3.74 ในระดับมาก ด้านบุคลิกภาพค่าความ
พึงพอใจอยู่ที่  3.74 ในระดับมาก ภาพรวมของการออกแบบตราสัญลักษณ์  มีค่ าความพึงพอใจอยู่ที่  3.75 
ในระดับมาก  
 ตราสัญลักษณ์มีการสื่อสารรูปแบบที่ทันสมัย เรียบง่าย เข้าถึงได้ และยังใช้รูปสัญลักษณ์ที่ได้จากการ
ผสมผสานรูปแบบสัญลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ าเภอเชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อันได้แก่
สัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ เจริญเติบโต ความสามัคคี และอักษรตัวแทนภาษาอังกฤษ CRRU ผลจากการออกแบบ
น ามาประเมินร่วมกับบุคลากรภายใน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริโภค โดยใช้ช่ือแบรนด์ “CRRU Chiang Rai Learning 
Center”  
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 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 อันดับท่ี 1 ได้ค่าความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ บรรจุภัณฑ์ผ้าปักอาข่า มีความสวยงาม แปลกตา สามารถ
สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดี เพิ่มมูลค่าให้สินค้ามีความเป็นพ้ืนถ่ินได้ สีสันสวยงาม ดูมีความทันสมัยด้วย
ลวดลายที่เป็นภาพประกอบกราฟิก 
 อันดับที่ 2 บรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งโพรงป่า มีความแข็งแรง สะอาด เปิดปิดได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน ขนาดพอดี
ต่อการบริโภคที่ไม่ต้องเก็บไว้นานมากจนเกินไป อาจใช้เลือกกระดาษแผ่นปิดปากกระปุกแทน เพื่อป้องกันรักษา
ผลิตภัณฑ์ภายใน การใช้สีอาจจะไม่ดึงดูดถ้าเทียบดับคู่แข่งเดียวกันในท้องตลาด 
 อันดับที่ 3 บรรจุภัณฑ์ข้าวออร์แกนิค มีความสวยงาม แปลกตา สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์
ได้ดี เพราะมีวัสดุจากธรรมชาติมาประกอบ เพิ่มมูลค่าให้สินค้ามีความเป็นพื้นถิ่นได้ แต่ขึ้นโครงสร้างได้ยาก เพราะมีรอย
พับมากหากไม่มีความช านาญ กล่องกระดาษจะซ้ า ยับยู่ยี่ ท าให้สินค้าดูมีต าหนิ ราคาค่อนข้างสูงหากเทียบกับบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอื่น จึงไม่ได้รับความนิยมในการมาใช้บรรจุภัณฑ์มากนัก 
 อันดับที่ 4 บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยมูลใส้เดือน วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง นิ่ม เหนียว ยืดหยุ่น ทนต่อแรงต้านทานได้ดี
สามารถปิดผนึกได้ ด้วยซิปล็อค หรือเครื่องซีนร้อน น้ าหนักเบา ทนต่อการแตกหัก หักงอได้ดี การสกรีนสีเดียวจะท าให้
ต้นทุนในการผลิตต่อถุงลดลง แต่การลงทุนในครั้งแรกจะใช้ต้นทุนสูง เพราะต้องผลิตเป็นจ านวนมากผู้ประกอบการจึง
ต้องค านวนความคุ้มทุนในการผลิต ให้รอบคอบถึงรายได้ระยะยาวในการท าธุรกิจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยครั้งนี้พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อหาอัตลักษณ์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ อ าเภอ 
เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเรื่องที่สรุปได้ค่อยข้างยาก เพราะมีความคล้ายคลึงกันกับของหลาย ๆ ศูนย์
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้นความมีการศึกษาอัตลักษณ์เจาะลงลึกลงไปโดยใช้ทฤษฎีการค้าหา “Brand DNA” 
บ่งบอกตัวตนของแบรนด์ที่มาจากหลายองค์ประกอบผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นเป้าประสงค์ของแบรนด์, บุคลิกของแบรนด์, 
ภาพลักษณ์, ต าแหน่งของแบรนด์, กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เพื่อท าให้ผู้บริโภครับรู้ และจดจ าแบรนด์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ 
อ าเภอเชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในแง่มุมที่น่าประทับใจ 
 งบประมาณในการผลิตอาจจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของราชการในการสนับสนุน เพราะกลุ่มเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยังขาดทุนทรัพย์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ อาจท าให้เกินความขาดทุนได้หากจะผลิตและจัดจ าหน่ายเอง เช่นนั้น
ควรมีการให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรใกล้เคียงให้มีความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการผลิตแบบง่าย ๆ ที่สามารถ
ท าได้ด้วยตัวเอง เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
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