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 The packaging study and development of the processed white cucumber pomelo of 

Chainat province has been researched bases on the development from the basic principle 

of the creative economy that describes the elaboration that connects the cultural capital and 

local nature capital. This study has created research tools to select the appropriate local 

cultural capital that suitable with the travel motivation and studies the personality of the 

processed pomelo to find out the appeal and the contents of the packaging design as well 

as create the evaluation form to evaluate the packaging in term of creativity, value adding, 

appropriation with the local cultural capital, design, and production process. The result 

found that the beautifully graphic design could catch the interests, build product recognition 

with the average score of 4.25, which is the best score of all. In term of value adding, 

enhance buying decision and create the different feeling ranked in the best position with 

score 4.5. Appropriation with the local culture and suitable to be a souvenir that contained 

unique identity received score 3.83 accounted to be in a very good range, protection design 

of the product is tough enough during transportation and easy to be used received 3.75 

points which ranged in very good, production process, possibility to use the current 

production technology, appropriate price of material received 3.58 ranged in very good 

level.  

 Conclusion from the outcomes found it that the cultural capital and local nature 

capital could be applied with the design that consistent with the personality of the product, 

appeal, and the content in order to create value adding to the product, create attractions, 

fine-looking and able to bring out the different personality of the processed pomelo and as 

well present the local cultural capital foundation creatively.  
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บุคคลหลายท่านทีจ่ะไดก้ลา่วถงึหน่ึงในนัน้คอื 
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พฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท จากแนวคดิเศรษฐกิ จ

สรา้งสรรค ์เลม่น้ีขึน้มา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ไดถ้กูบรรจไุวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่ 11 

โดยมแีนวคดิก ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิบนพืน้ฐาน การใชอ้งคค์วามรู ้การศกึษา การสรา้งสรรคง์าน 

และการใชท้รพัยส์นิทางปญัญา ทีเ่ชือ่มโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมความรูข้องสงัคม 

และเทคโนโลยนีวตักรรมสมยัใหม ่(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ . 

2552) 

 ยคุเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ดเ้ปลีย่นแปลงโลก ทศัน์ของแวดวงธุรกจิ ยทุธศาสตรใ์นการ

นําเสนอสนิคา้และบรกิารให้ ถกูจรติกบัรสนิยมทีเ่ปลีย่นไปของ ผูบ้รโิภค จงึเป็นสมรภมูใิหมท่ีทุ่ก

บรษิทัตอ้งช่วงชงิ นกัธรุกจิจงึตอ้งหนัมาทบทวนกลยทุธใ์นการประชาสมัพนัธส์นิคา้ของตน เพือ่วาง

กลยทุธแ์บบใสใ่จทีจ่ะแปรเปลีย่นคณุคา่รปูธรรม ของสนิคา้ทีแ่หง้แลง้ ใหก้ลายเป็นความรืน่รมยเ์ชงิ

นามธรรมทีก่ระทบใจผูบ้รโิภค การเตมิเตม็คณุคา่สรา้งสรรคเ์ขา้ไปในผลติภณัฑข์องบรษิทัจะทาํให้

บรษิทัที ่กาํลงัตบีตนัในการเจรญิเตบิโตเพราะไมส่ามารถหาลกูเลน่ใหม่ๆ  มาดงึดดูใจผู้ บรโิภค 

สามารถเดนิทางเขา้สูอ่าณาจกัรของเศรษ ฐกจิสรา้งสรรคท์ีก่าํลงัมาแรงไดอ้ยา่ง เตม็เป่ียมไปดว้ย

ความหวงั (ฐติพิร สงวนปิยะพนัธ.์ 2555) 

 สม้โอขาวแตงกวาถอืว่าเป็นผลไมท้ีข่ ึน้ชื่อและเป็นเอกลกัษณ์ ของดจีงัหวดัชยันาท  และยงั

เป็นสิง่บ่งชีท้างภมูศิาตร ์ (Thai Geographical Indication) ของจงัหวดัชยันาท ชึง่ไดร้บัการจด

ทะเบยีนจากกรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์ดว้ยรสชาตคิวามฉ่ําหวานซ่อนเปรีย้วกาํลงั

เหมาะ รบักบัเน้ือสม้โอสน้ํีาผึง้ทองและเน้ือแหง้ บ่งบอกไดถ้งึความเป็นสม้โอเกรดด ีจงึเป็นทีถู่กปาก

ผูบ้รโิภคและเป็นทีต่อ้งการของตลาด (ธนวนัต ์บุตรแขก. 2554) 

 สม้โอเป็นผลไมท้ีใ่หผ้ลคอ่นขา้งดก โดยสม้โอขาวแตงกวาจะเริม่ใหผ้ลผลติมากขึน้ในปีที ่ 8 

และใหผ้ลผลติเตม็ทีเ่มือ่อาย ุ12 - 15 ปี โดยใน 1 ปี สม้โอจะใหผ้ลผลติ 2 ครัง้ เฉลีย่ใหผ้ลไมต่ํ่ากว่า 

100 ผล ต่อ 1 ตน้ สม้โอทีอ่อกดอกช่วง เดอืนมกราคมถงึกุมภาพนัธุ ์และเกบ็ผลผลติ ช่วงเดอืน

กรกฎาคมถงึกนัยายน จะเรยีกวา่ สม้ปี เป็นสม้โอทีม่คีณุภาพด ีและเป็นทีต่อ้งการของตลาด 

จาํหน่ายไดร้าคาสงู  สว่นสม้โอทีอ่อกดอกช่วงเดอืนสงิหาคมถงึกนัยายน และเกบ็ผลผลติช่วงเดอืน

มนีาคมถงึเมษายน จะเรยีกวา่ สม้ทวาย ชึง่เป็นสม้โอหลงฤด ูทาํใหค้ณุภาพสม้โอ จาํนวนหน่ึงในสาม

มคีณุภาพตํ่า มเีน้ือสม้โอเป็นขา้วสาร มสีขีาวขุน่ แขง็ รสชาตจิดืชดืไมอ่รอ่ย ถา้ผลอ่อนเกนิไปเน้ือ

สม้โอจะมรีสขม รบัประทานแลว้ทาํใหเ้กดิอาการทอ้งอดืได ้ทาํใหไ้มเ่ป็นทีนิ่ยมของตลาด จาํหน่าย

ไดร้าคาตํ่า (สมชาย ท่าตะเคยีน. 2550) 
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 จากปญัหาผลผลติสม้โอหลงฤดคูุณภา พตํ่ามจีาํนวนมากถงึหน่ึงในสาม ไมเ่ป็นทีต่อ้งการ

ของตลาด และจาํหน่ายไดใ้นราคาตํ่า หน่วยงานราชการจงัหวดัชยันาทจงึเกดิแนวคดิอบรมการแปร

รปูสม้โอใหก้บักลุม่ ต่างๆ อาทเิช่น สม้โอแกว้รวมรส แยมสม้โอ เปลอืกสม้โอ ธปูสม้โอ เป็นตน้ เพือ่

ช่วยเพิม่มลูคา่ สรา้งงาน สรา้งรายได ้ยกระดบัราคาผลผลติไมใ่หต้กตํ่า และป้องกนัสม้โอลน้ตลาด 

 การพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอ ยงัคงพฒันาตามแบบดงัเดมิทีห่น่วยงานราชการแนะนํา 

ขาดการคดิคน้พฒันาต่อยอด ทัง้ผลติภณัฑแ์ละ บรรจภุณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง อกีทัง้ ขาดความรูก้ารทาํ

ตลาดอยา่งจรงิจงั เป็นปจัจยัทาํใหส้นิคา้แปรรปูสม้โอยงัมมีลูคา่ไมส่งูมากนกั 

 การแขง่ขนัการตลาดในปจัจุ บนัหากมองผลติภณัฑม์ฐีานะเป็นพระเอก (The Lead) บรรจุ

ภณัฑก์เ็ปรยีบเสมอืนพระรอง (The Subordinate) ทีนํ่ามาเน้นยํา้การบรกิารตวัเองเป็นผูช่้วยขาย

ผลติภณัฑ ์เพราะสามารถแสดงตวัหรอืตราสนิคา้ ต่อผูใ้ชป้ระจาํไดอ้ยา่งรวดเรว็ และยงัพยายามทีจ่ะ

จงูใจผูท้ีไ่มเ่คยใชใ้หเ้กดิความสนใจอยากทีจ่ะทดลองใช ้เป็นครัง้แรกอกีดว้ย ดงัสนิคา้และบรรจุ

ภณัฑจ์งึเป็นของคูก่นัมาตลอด ยิง่สนิคา้ผลติภณัฑม์กีารคดิคน้ การผลติ การแขง่ขนัมากเท่าใด การ

บรรจภุณัฑก์จ็ะไดร้บัการพฒันาขึน้ตามไปมากเท่านั ้ น จนกระทัง่ปจัจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่ 

บรรจภุณัฑม์คีวามสาํคญัสาํหรบัสนิคา้และการตล าดอยา่งจะขาดเสยีซึง่สิง่หน่ึงใด มไิด ้ (ชมิากชู ิ

Shimaguchi. 1985: 19) 

 จะเหน็ไดว้่าบรรจภุณัฑถ์อืเป็นสว่นหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัต่อผลติภณัฑเ์กอืบทุกชนิด ไมว่า่จะ

เป็นหน้าทีบ่รรจ ุหน้าทีป่กป้องคุม้ครอง หน้าทีร่กัษาคณุภาพ หน้าทีข่น่สง่ หน้าทีว่างจาํหน่าย หรอื

แมแ้ต่หน้าทีก่ารรกัษาสิง่แวดลอ้มนอกจากนัน้บรรจภุณัฑย์งัสามารถทาํหน้าทีส่ง่เสรมิการขาย ใช้

เป็นสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธไ์ดด้ว้ยตวัเอง บรรจภุณัฑบ์างอยา่งสามารถเพิ่ มมลูค่าของผลติภณัฑ ์

สรา้งความนิยมในผลติภณัฑ ์จากตราสั ญลกัษณ์และเครือ่งหมายการคา้ทาํใหเ้กดิความภกัดใีนตวั

ผลติภณัฑข์องกลุม่ผูบ้รโิภค สง่ผลใหจ้าํหน่ายไดใ้นราคาทีเ่พิม่มากขึน้ 

 จากแนวโน้มการปลกูสม้โอขาวแตงกวา  ซึง่เป็นของดปีระจาํจงัหวดัชยันาท  ลดลงอยา่ง

ต่อเน่ือง ประกอบกบัผลผลติสม้โอใหผ้ลผลติ 2 ครัง้ในหน่ึงปี แต่ ผลผลติช่วงเดอืน มนีาคมถงึ

เมษายนเป็นสม้โอ หลงฤดทูีม่ ี คณุภาพตํ่าถงึ 1 ใน 3 ของผลผลติ  ไมเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด 

จาํหน่ายไดใ้นราคาตํ่า จงึเกดิการแปรรปูสม้โอเพื่อเพิม่มลูค่า  สรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หก้ั บกลุ่ม

เกษตรกร  แต่ดว้ยขาดการ พฒันาสนิคา้และบรรจภุณัฑ์  ขาดการคดิคน้  ต่อยอด สรา้งสรรค์  อยา่ง

ต่อเน่ือง  ทาํใหม้ลูคา่สนิคา้ แปรรปูสม้โอยงัมมีลูคา่ทีไ่มส่งูมาก  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิ พฒันาบรรจุ

ภณัฑท์ีจ่ะส่งเสรมิผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอในดา้นต่างๆ เช่นดา้นการปกป้อง ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

หรอืแมแ้ต่สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี  เป็นตน้  โดยอาศยัแนวคดิของเศรษฐกจิ สรา้งสรรค์  ใชอ้งคค์วามรู้

ต่างๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรมทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท เพือ่สรา้งเอกลกัษณ์ จดุเด่น เพิ่ม

โอกาสทางการแขง่ขนั เพิม่มูลคา่ใหก้บัสนิคา้สม้โอแปรรปูมากขึน้กว่าเดมิ และใหส้้มโอขาวแตงกวา

ยงัอยูคู่่สมกบัเป็นของดปีระจาํจงัหวดัชยันาทต่อไป 
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ความมุ่งหมายการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

 1. เพื่อศกึษาผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท 

 2. เพือ่พฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชัยนาท โดยใชแ้นวคดิ

จากเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 เพือ่พฒันาบรรจุ ภณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอ ขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท โดยใ ชก้าร

ออกแบบตามแนวทางเศรษฐกจิ สรา้งสรรค ์ ใชอ้งคค์วามรู้ ดา้น ต่างๆ เชือ่มโยงกบัรากฐานทาง

วฒันธรรมทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ จดุเด่น เพิม่โอกาสทางการแขง่ขนั เพิม่มลูค่า และใหส้ม้โอ

ขาวแตงกวายงัอยูคู่ส่มกบัเป็นของดปีระจาํจงัหวดัชยันาทต่อไป 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่มุง่เน้นการพฒันาบรรจภุณัฑ์ ผลติภณัฑ์แปรรปู

สม้โอขาวแตงกวาจงัหวดั เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ จดุเด่น เพิม่โอกาสทางการแขง่ขนั เพิม่มลูค่า โดย

อาศยัแนวคดิของหลกัการเศรษฐกจิ สรา้งสรรคม์าช่วยในการพฒันา  และเพื่อใหก้ารศกึษาและการ

วจิยัประสบผลสาํเรจ็ ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุม่ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื 

   

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 แบบรา่งบรรจภุณัฑท์ีอ่อกแบบโดยผูว้จิยัจากแนวคดิการศกึษา รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูแิละ

ทุตยิภมู ิ

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

 กําหนดกลุ่มตวัอยา่ง ทีใ่ช้ ในการวจิยั ครัง้น้ีผูว้จิยั เลอืกใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง และทาํการคดัเลอืกรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการออกแบบ เพื่อความเทีย่งตรงและความ

เชือ่ มัน่  
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กรอบแนวคิด 

 การศกึษาครัง้น้ี เป็นการศกึษาและพฒันาบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวา

จงัหวดัชยันาท โดยใชก้ารออกแบบตามแนวทางเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์ไดก้ําหนดกรอบแนวคดิมา

ใชใ้นกระบวนการในการออกแบบ ดงัน้ี   

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่

กาํหนดขอบเขตปญัหาและ

สรา้งแบบสอบถามเพือ่หา

คุณสมบตัแิละเกณฑใ์นการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

ศกึษาทุนวฒันธรรมและทุน

ธรรมชาตขิองจงัหวดัชยันาท  

 

แนวคดิการออกแบบ ผลติบรรจุภณัฑ์

ตน้แบบ 

พฒันา ต้นแบบ ศึกษาข้อมลู 

ศกึษาองคป์ระกอบการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

คดัเลอืกจากผูเ้ชีย่วชาญโดย

ใชว้ธิกีารคดัเลอืกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง ใหไ้ด้

แบบรา่ง จาํนวน 3 แนวทาง 

ศกึษาบุคลกิภาพสนิคา้สม้โอ

แปรรปู 

ศกึษาจดุจบัใจทีเ่หมาะสมกบั

บุคลกิภาพสม้โอแปรรปู 

คดัเลอืกแบบรา่งเหลอื 1 

แนวทาง โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

และปรบัปรงุพฒันาแบบรา่ง 

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

และประเมณิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

สรปุตน้แบบบรรจภุณัฑ์ 

ประเมนิผลความ 

พงึพอใจ 

สรปุ อภปิราย 

ขอ้เสนอแนะ 

สรปุเป็นองคค์วามรูเ้พื่อใชใ้น

การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
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สมมติุฐานในการวิจยั 

 บรรจภุณัฑ์ ผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอ ขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท ที่ไดก้าร ออกแบบให้

สอดคลอ้งกบัแนวคดิเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์ โดยใชอ้งคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัรากฐานทาง

วฒันธรรมทอ้งถิน่ สามารถสรา้งเอกลกัษณ์ จดุเดน่ เพิม่มลูค่า และสรา้งโอกาสทางการแขง่ขนัได ้

  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 บรรจภุณัฑ์  ในการวจิยัครัง้น้ีหมายถงึวสัดใุดๆ ทีนํ่ามาใชส้าํหรบัหอ่หุม้ ป้องกนั ลาํเลยีง 

จดัส่ง และนําเสนอผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอ ตัง้แต่ผูผ้ลติถงึผูบ้รโิภค 

 ผลิตภณัฑผ์ลไม้แปรรปู  ในการวจิยัครัง้น้ี หมายถงึ  การนําผลผลติจาก ผลไม้ สม้โอ มา

เปลีย่นสภาพดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ใหเ้ป็นผลติภณัฑท์ีม่รีปูรา่งลกัษณะแตกต่างไปจากเดมิ เช่น  สม้โอ

แกว้รวมรส เปลอืกสม้โอเชือ่ม ธปูจากสม้โอ เป็นตน้ 

 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ในการวจิยัหมายถงึ องคป์ระกอบรว่มของแนวคดิการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิบนพืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรู ้การศกึษา การสรา้งสรรคง์าน และการใชท้รพัยส์นิทาง

ปญัญา ทีเ่ชือ่มโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมความรูข้องสงัคม และเทคโน โลย ีนวตักรรม

สมยัใหม ่และนํามาพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอ ต่อไป 

 แรงจงูใจในการท่าองเท่ียว ในการวจิยัหมายถงึ สิง่ทีก่ระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วออกเดนิทาง

ท่องเทีย่ว เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง การท่องเทีย่วจะเกดิขึน้ไดน้ัน้ นกัท่องเทีย่วจะตอ้งมี

สิง่บนัดาลใจ ชึง่ในการวจิยัน้ีจาํแนกออกเป็น 6 แรงจงูใจ 

 บคุลิกภาพสินค้า  ในการวจิยัหมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพเฉพาะอยา่งของผลติภณัฑท์ี่

กาํหนดขึน้ ซึง่บุคลกิภาพตราสนิคา้เ ป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัใ นตราสนิคา้อนัเป็นรากฐานที่

สาํคญัในการสรา้งความแตกต่าง ชึง่ในงานวจิยัน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 15 บุคลกิภาพ 

 จดุจบั ในการวจิยัหมายถงึ  วธิกีารนําเสนอสนิคา้ผา่นการกระตุน้อารมณ์ เชงิจติวทิยาใน

งานโฆษณาชึง่ในงานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 8 จดุจบัใจ 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ลา่วถงึแนวความคดิและ

ทฤษฎ ีเพือ่เป็นพืน้ฐานความเขา้ใจต่อกระบวนการศกึษาทดลองครัง้น้ี โดยแยกออกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

  1. ผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอ 

  2. แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

  3. ทุนวฒันธรรมและธรรมชาตจิงัหวดัชยันาท  

  4. แนวคดิเกีย่วกบัแรงจงูใจทางการท่องเทีย่ว 

  5. แนวคดิตราสนิคา้และบุคลกิภาพตราสนิคา้ 

  6. แนวคดิจดุจบัใจ 

  5. ขอ้มลูบรรจภุณัฑ ์ 

  8. แนวคดิการใชส้ ี

  9. แนวคดิภาพประกอบ 

  10. แนวคดิการนําเสนอภาพประกอบ 

  11. แนวคดิรปูทรง  

  12. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

1. ผลิตภณัฑแ์ปรรปูส้มโอ 

 สม้โอพนัธุข์าวแตงกวาเป็นผลไมอ้กีชนิดหน่ึงทีม่วีติามนิซ ีเป็นผลไมท้ีม่รีสชาตดิชุ่ีมคอชืน่

ใจผลผลติมใีหไ้ดร้บัประทานตลอดทัง้ปี เน้ือ เปลอืกและเมลด็ลว้นใชเ้ป็นยาได ้เน้ือสม้เปรีย้วเยน็ไม่

มพีษิเปลอืกสม้ มน้ํีามนัหอมระเหยอยูจ่าํนวนมาก สรรพคณุทีส่าํคญัของสม้โอคอื ละ ลายเสมหะ แก้

ไอ บาํรงุกระเพาะช่วยยอ่ย ลดบวมแกป้วด บรรพบุรษุไดถ่้ายทอดตาํหรบัยางา่ย ๆ คอื แกอ้าหารไม่

ยอ่ย ทอ้งอดืทอ้งเฟ้อ ใหร้บัประทานเน้ือสม้โอ 60 กรมั รบัประทานใหห้มด วนัละ 3 ครัง้ ในส่วนของ

สตรแีพท้อ้ง มอีาการแพท้อ้งคลืน่ไส ้อาเจยีน ใหใ้ชเ้ปลอืกสม้โอ 15 - 20 กรมั สบัใหล้ะเอยีดแลว้เตมิ

น้ําจาํนวนพอเหมาะตม้ดืม่แทนน้ําชา อกีทัง้ประโยชน์ของเปลอืกสม้โอทีใ่ชเ้ชือ่มเป็นขนมหวาน เช่น 

ในจงัหวดัชยันาท กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรหลายกลุ่มนําเปลอืกสม้โอแปรรปูเป็นเปลอืกสม้โอแกว้สีร่ส 

จนเป็นสนิคา้พืน้เมอืงสรา้งชือ่เสยีงรายไดใ้หแ้ก่จงัหวั ดชยันาท สว่นเน้ือทีเ่ปรีย้วใชป้ระกอบกบัขา้ว

ยาํทางภาคใต ้เน้ือหวานอมเปรีย้วใชท้าํ สม้โอลอยแกว้ สว่นเน้ือหวานใชร้บัประทานเป็นผลไมส้ด  

(สมชาย ท่าตะเคยีน. 2550) 
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 1.1 น้ําส้มโอ 

 ส่วนผสม 

   - สม้โอแกะเปลอืกเอาแต่เน้ือ   2  ถว้ยตวง 

   - น้ําเชื่อม       1/2  ถว้ยตวง 

   - เกลอืปน่        1/2  ชอ้นชา 

   - น้ําตม้สุก        3  ถว้ยตวง 

 วธิทีาํ ใสเ่น้ือสม้โอลงในโถป ัน่พรอ้มน้ําตม้ป ัน่ใหล้ะเอยีด กรองดว้ยผา้ขาวบาง นํากากออก

แลว้ใส่น้ําเชื่อม เกลอืปน่ คนใหเ้ขา้กนั เมือ่ละลายแลว้ เทใส่ขวด แช่เยน็ไว ้พรอ้มเสริฟ์ แต่เวลา

เสริฟ์ใส่น้ําแขง็จะเพิม่ความอรอ่ยยิง่ขึน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ผลติภณัฑน้ํ์าสม้โอ 

 

 ทีม่า: http://tinyurl.com/admxral 

 

 1.2 ส้มโอแก้วส่ีรส 

 ส่วนผสม 

   - เน้ือเยือ่ส่วนกลางของผลสม้โอ (หรอืนวม) บด 5 ถว้ย 

   - น้ําตาลทรายขาว      3 ถว้ย 

   - แบะแซ         1/2  ถว้ย 

   - เกลอื          1  ชอ้นโต๊ะ 

   - กรดซติรกิ        1  ชอ้นโต๊ะ 

   - พรกิขีห้นูสด       3  ผล 

 วธิทีาํ 

  1. ปอกผวิสม้โอใหห้มด เหลอืแต่เน้ือเยือ่ส่วนกลางของสม้โอหัน่เน้ือเยือ่ส่วนกลาง หรอื

นวมเป็นชิน้เลก็ ๆ และนําไปขยาํกบัน้ําเปลา่ 2 - 3 ครัง้ 

  2. นําเน้ือเยือ่ส่วนกลางทีข่ยาํกบัน้ําแลว้ ไปตม้ใหเ้ดอืดแลว้ตกัใส่น้ําเยน็ ทาํสกั 2 - 3 

ครัง้จนหายขม แลว้นําไปบดละเอยีด 
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  3. นําเน้ือเยือ่สว่นกลางหรอืนวมทีบ่ดละเอยีด ผสมกบัน้ําตาลทราย เกลอื และกรดซิ

ตรกิตามอตัรากาํหนดลงกะทะทองเหลอืง แลว้กวนโดยใชค้วามรอ้นปานกลาง กวนจนเหลอืง 

  4. ใส่แบะแซและพรกิขีห้นูทีบ่ดละเอยีด ทดลองป ัน้ด ูถา้ป ัน้ไดก้ย็กลงป ัน้เป็นลกูกลม

เลก็ๆ คลุกดว้ยน้ําตาลทรายปนเกลอื ห่อดว้ยกระดาษแกว้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ผลติภณัฑส์ม้โอแกว้สีร่ส 

 

 ทีม่า: ผูว้จิยั 

  

 1.3 เปลือกส้มโอฉาบ 

 ส่วนผสม 

   - เปลอืกสม้โอ ปอกผวิเขยีวออกใหห้มด   1  กโิลกรมั 

   - น้ําตาลทราย       1  กโิลกรมั 

   - เกลอื          20  กรมั 

   - น้ําสะอาด        5  ถว้ยตวง 

   - น้ําปนูใส 

 วธิทีาํ 

  1. ปอกผวิสม้โอออกใหห้มด เหลอืแต่เน้ือเยือ่ส่วนกลางหัน่ออกเป็นชิน้ขนาดแลว้แต่

ความชอบ นําไปขยาํกบัเกลอื โดยใชอ้ตัราสว่น 1 กโิลกรมั/เกลอื 20 กรมั 

  2. นําเน้ือเยือ่สว่นกลาง ทีข่ยาํกบัเกลอืลงไปตม้ในน้ําเดอืด นานประมาณ 2-3 นาที

หลงัจากนัน้ตกัออกมาแช่ในน้ําเยน็ใหห้ายรอ้น ทาํการตกัขึน้มาบบีน้ําออกใหห้มด และชมิดวูา่หาย

ขมหรอืยงั ถา้หากยงัไมห่ายขม กนํ็าไปตม้ในน้ํารอ้นอกีครัง้หน่ึง 

  3. นําเอาเน้ือเยือ่สว่นกลางทีห่ายขมแลว้ มาแช่ในน้ําปนูใสนาน 5 นาท ีจากนัน้บบีน้ํา

ปนูใสออกและ ลา้งดว้ยน้ําสะอาด 

  4. เคีย่วน้ําตาลโดยใชน้ํ้าตาล 0.5 กโิลกรมัต่อน้ํา 5 ถว้ยตวง พอน้ําตาลละลายดแีลว้

เอาสว่นเน้ือเยือ่สว่นกลางของสม้โอใสล่งไป นานจนกวา่น้ํา ตาลจะซมึเขา้เน้ือเยือ่ของสม้โอจนหมด 

จากนัน้ทาํการโรยดว้ยน้ําตาลอกี 0.5 กโิลกรมั คอ่ยๆ โรยน้ําตาลจนหมด ขัน้ตอนน้ีไฟไมค่วรจะแรง 

เพราะจะทาํใหส้ม้โอเชื่อมมสีแีดง หลงัจากน้ี ถา้หากมเีครือ่งอบ ควรจะอบสม้โอเชื่อมใหแ้หง้ เพื่อ

ป้องกนัการละลายของน้ําตาล จากนัน้จงึบรรจภุาชนะเพือ่สง่ขายต่อไป 
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ภาพประกอบ 3 ผลติภณัฑเ์ปลอืกสม้โอฉาบ 

 

 ทีม่า: http://tinyurl.com/b9e6kya 

 

 1.4 เปลือกส้มโอเช่ือม 

 ส่วนผสม 

   - เปลอืกสม้โอหนา ๆ     2  ผล 

   - น้ําตาลทราย      4  ถว้ย 

   - น้ําปนูใส        4  ถว้ย 

   - น้ําลอยดอกมะล ิ    10  ถว้ย 

   - น้ําละลายสารสม้ 

 วธิทีาํ 

  1. ปอกผวิเขยีว ๆ ของเปลอืกสม้โอออกใหห้มด ผ่าเป็นกลบี ๆ ตม้ในน้ําเดอืด 2 นาที

รนิน้ําออก ตัง้น้ําใหเ้ดอืด น้ําเปลอืกสม้โอลงตม้อกีครัง้ประมาณ 2 นาท ีแลว้รนิน้ําออก ใสน้ํ่าตัง้ไฟ

ใหม ่พอน้ําเดอืดใส่เปลอืกสม้โอ ใชไ้ฟแรงตม้อกี 5 นาท ีแลว้จงึตักเปลอืกสม้โอลงแช่ในน้ําเยน็ทนัท ี

นวดเอาน้ําขมในเปลอืกสม้โอออกใหห้มด 

  2. นําเปลอืกสม้โอลงแช่ในน้ําปนูใส ประมาณ 2 ชัว่โมง จงึนําขึน้บบีน้ําออกใหห้มด 

  3. แช่เปลอืกสม้โอในน้ําละลายสารสม้คา้งไว ้1 คนื 

  4. วนัรุง่ขึน้นําเปลอืกสม้โอขึน้บบีน้ําออกเรยีงบนตะแกรงผึง่แดดพอแหง้หมาด ๆ 

  5. ผสมน้ําตาลและน้ําลอยดอกมะลลิงในหมอ้ ตัง้ไฟ พอน้ําละลายยกลง กรองดว้ยผา้

ขาวบาง แลว้นําขึน้ตัง้ไฟใหมใ่หเ้ดอืด ใส่เปลอืกสม้โอ ลดไฟใชไ้ฟกลาง คอยคนจนขน้เหนียว 

  6. ตกัเปลอืกสม้โอเรยีงลงบนตะแกรงปล่อยใหเ้ยน็ นําไปผึง่แดด 2 - 3 แดด จนเปลอืก

สม้โอแหง้ ลกัษณ ะใสมน้ํีาตาลเคลอืบจงึเกบ็ใสถุ่งปิดใหม้ดิชดิเกบ็ไวร้บัประทานไดน้านรบัประทาน

กบัน้ําใบเตยหรอือื่นๆ 
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ภาพประกอบ 4 ผลติถณัฑเ์ปลอืกสม้โอแช่อิม่  

 

 ทีม่า: ผูว้จิยั  

 

 1.5 ธปูส้มโอสมนุไพรไล่ยงุ  

 สว่นประกอบ  

    - เปลอืกสม้โอสบัเป็นชิน้เลก็ๆ ตากแดดใหแ้หง้     2 สว่น  

             - เปลอืกสะเดา, เปลอืกตน้อเีหมน็, ผวิมะกรดู, หวัขา่, ตะไครห้อม  1 สว่น  

             - น้ําตะไครห้อมทีค่ ัน้จากใบสด       1 ขวด  

             - กา้นธปูทาํจากไมไ้ผ่ตากแดดใหแ้หง้ 

 วธิทีาํ 

   1. นําสมนุไพรทีเ่ตรยีมไวท้ัง้หมดมาสบัใหล้ะเอยีดและผึง่แดดใหแ้หง้สนิท  

  2. นําสมนุไพรทีผ่ ึง่แหง้แลว้แต่ละชนิดเขา้เครือ่งบดเพื่อใหส้มนุไพรมคีวามละเอยีด  

  3. ล่อนดว้ยตะแกรงหรอืใชผ้า้ขาวบางกรองอกีครัง้หน่ึงเอาเฉพาะส่วนทีเ่ป็นผง เพื่อ

เวลาป ัน้จะไดง้า่ย หากสมนุไพรหยาบเกนิไปจะทาํใหป้ ัน้ไมไ่ด ้ 

  4. นําสมนุไพรผงแต่ละช นิดมาคลกุเคลา้กนั โดยใชอ้ตัราสว่น 1:1 โดยน้ําหนกั ยกเวน้

เปลอืกตน้ธปูใหใ้ช ้2 เท่า  

  5. พอคลกุเคลา้ไดท้ี ่ใหนํ้ากา้นธปูจุม่ในน้ําตะไครห้อม หลงัจากนัน้นํากา้นมาคลกุใน 

ผงธปูเพือ่ใหส้มนุไพรต่าง ๆ ตดิกบักา้นธปู  

  7. นําธปูทีไ่ดไ้ปจุม่ในน้ําตะไครแ้ลว้นําขึน้มาคลงึกบัผงธปูอกีครัง้ โดยทาํในลกัษณะ

เช่นน้ี ทัง้หมด 5 ครัง้ดว้ยกนั  

  8. เสรจ็แลว้นําธปูไปตากแดดใหแ้หง้สนิท แลว้บรรจลุงห่อ 

  

2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 2.1 นิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) 

 ความหมายของเศรษฐกจิสรา้งสรรคอ์ยูใ่นขัน้ตอนของการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจงึมกีาร

ใหค้าํานิยามเศรษฐกจิสรา้งสรรค(์Creative Economy) อยา่งหลากหลายดงัน้ี 
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 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิดใ้หนิ้ยามวา่ เศรษฐกจิ

สรา้งสรรค ์(Creative Economy) หมายถงึแนวคดิการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของการใชอ้งค์

ความรู ้(Knowledge) การศกึษา (Education) การสรา้งสรรคง์าน (Creativity) การใชท้รพัยส์นิทาง

ปญัญา (Intellectual Property) ทีเ่ชือ่มโยงกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรมตลอดจนการสัง่สมความรูข้อง

สงัคมและเทคโนโลยนีวตักรรมใหม ่

 John Howkins ไดใ้หนิ้ยามของ Creative Economy ไวว้า่ “How people make money 

from idea” หมายถงึ การสรา้งมลูคา่ทีเ่กดิจากความคดิของมนุษย ์

 ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) ไดใ้หนิ้ยาม 

Creative Economy ไวว้า่ “การสรา้งมลูคา่ทีเ่กดิจากความคดิของมนุษยส์าขาการผลติทีพ่ฒันาไปสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ (CreativeIndustries: CI)” เป็นกลุม่กจิกรรมการ

ผลติทีต่อ้งพึง่พาความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นวตัถุดบิสาําคญั 

 องคก์รความรว่มมอืเพือ่การคา้และการพฒันา UNCTAD (United Nation Conference on 

Trade and Development) ไดใ้หค้วามหมายของ “เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ ” ในบรบิทของการขบัเคลือ่น

การพฒันาเศรษฐกจิไวว้า่ “เป็นแนวความคดิในการพฒันาและสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

โดยใชส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจากการใชค้วามคดิสรา้งสรรค”์ 

 จากความหมายของเศรษฐกิ จสรา้งสรรคข์า้งตน้ทาํใหท้ราบวา่เศรษฐกจิสรา้งสรรคม์ี

องคป์ระกอบรว่มในการขบัเคลือ่นเพือ่พฒันาเศรษฐกจิหลายประการ อาทกิารใชอ้งคค์วามรู้

(Knowledge) การศกึษา (Education) การสรา้งสรรคง์าน (Creativity) การใชท้รพัยส์นิทางปญัญา 

(Intellectual Property) ทีเ่ชือ่มโยงกบัพื้ นฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมความรูข้องสงัคมและ

เทคโนโลยนีวตักรรมใหม ่นอกจากน้ีการพฒันาทางเศรษฐกจิของแต่ละประเทศจะสามารถขบัเคลือ่น

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุตามหลกัเศรษฐศาสตรภ์ายใตแ้นวคดิสรา้งสรรคไ์ดน้ัน้ตอ้งมุง่เน้นการ

พฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นหวัใจหลกัทีส่าํคญั (เสาวรภย ์กุสุมา ณ อยธุยา.2553: 23) 

 2.2 ขอบเขตความคิดสร้างสรรคข์องไทย 

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ไดก้ําหนดขอบเขต

เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทยซึง่เป็นการกาําหนดกรอบโดยกวา้งเพือ่ประโยชน์ในการวดัขนาดทาง

เศรษฐกจิของอุตสาหกรรมเชงิสร้ างสรรคข์องไทยและสะทอ้นถงึความสาํ คญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย 

โดยยดึรปูแบบของ UNCTADเป็นกรอบ และปรบัเพิม่เตมิตามรปูแบบของ UNESCO แบ่งเป็น  4 

กลุ่มหลกัและ 15 สาขายอ่ยประกอบดว้ย (เสาวรภย ์กุสุมา ณ อยธุยา.2553: 24) 

   1. มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิ (Heritage or Cultural/Biodiversity - Based 

Heritage) แบ่งเป็น 4 หมวดคอื 

    1.1 งานฝีมอืและหตัถกรรม 

     1.2 การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ความหลากหลายทางชวีภาพ 

     1.3 การแพทยแ์ผนไทย 

     1.4  อาหารไทย 
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   2. ศลิปะ (Arts) แบ่งเป็น 2 หมวดคอื 

    2.1  ศลิปะการแสดง 

     2.2  ทศันศลิป์ 

  3. สือ่ (Media) แบ่งเป็น 4 หมวดคอื 

     3.1  ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ 

     3.2  การพมิพ ์

     3.3  การกระจายเสยีง 

     3.4  ดนตร ี

  4. งานสรา้งสรรคแ์ละออกแบบ (Functional Creation) แบ่งเป็น 5 หมวดคอื 

     4.1  การออกแบบ 

     4.2  แฟชัน่ 

     4.3  สถาปตัยกรรม 

     4.4  การโฆษณา 

     4.5  ซอฟตแ์วร ์  

 2.3 เศษรฐกิจสร้างสรรคป์ระเทศไทย 

 ประเทศไทยมวีตัถุดบิทีส่ามารถพฒันาขึน้เป็นสนิทรพัยส์รา้งสรรค ์ (Creative Assets) อยู่

มหาศาล ไมว่า่จะเป็นในดา้นรปูธรรมหรอืนามธรรม ซึง่สามารถนําไปสรา้งเสรมิ CE ไดเ้ป็นอยา่งด ี

เช่น (ชวูทิย ์มติรชอบ. 2554: 7)  

 ในดา้นรปูธรรม มพีระบรมมหาราชวงั พระแกว้มรกต พระพทุธรปูงดงามพระราชวงั วดัวา

อาราม เรอืสุพรรณหงส ์อาหารไทย ราํไทย นวดไทย ขา้วไทย ผลไมไ้ทย ผา้ไหมไทย สุนขัพนัธุไ์ทย

หลงัอาน ฯลฯ แหล่งท่องเทีย่ว เช่น อยธุยา สุโขทยั เ ชยีงใหม ่ภเูกต็ พทัยา เยาวราช สาํเพง็ เขา

พระวหิาร เมอืงโบราณ ฟารม์จระเข ้ฯลฯ 

 ในดา้นนามธรรม มเีรือ่งราวของ Siamese Twins อนิ-จนั (คาํวา่ Siamese สามารถช่วย

สรา้ง CE ไดเ้ป็นอยา่งดเีพราะฝรัง่รูจ้กั Siamese Twins/ Siamese Cats แต่ส่วนใหญ่ไมรู่ว้่าประเทศ

ไทยกบัสยามคอืประเทศเดยีวกนั บา้งกนึ็กวา่ Thailand คอื Taiwan) สะพานขา้มแมน้ํ่าแคว เขา

ตะป ู(ในตอนหน่ึงของภาพยนตร ์007 James Bond)  

 วตัถุดบิเหลา่น้ีกาํลงัรอคอยการพฒันาขึน้เป็น Creative Assets เพือ่เป็นปจัจยัในการสรา้ง 

Creative Industriesหวัใจสาํคญัของการพฒันากค็อืความคดิสรา้งสรรค ์ (Creative Ideas) ซึง่มไิดต้ดิ

ตวัทุกคนมาแต่กาํเนิด หากเกดิขึน้จากการมทีกัษะในการคดิ (Thinking Skills) และการมคีวามคดิ

รเิริ่ม (Originality) ซึง่ตอ้งมกีารเรยีนการสอน ฝึกฝนกนัในโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัอยา่งจรงิจงั 
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 2.4 จดุอ่อนและจดุแขง็ของเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องไทย 

 จดุอ่อน  ทางดา้นจดุอ่อนของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทยนัน้มหีลายดา้นทีค่วรปรบัปรงุ

อยา่งเรง่ดว่นเพือ่ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุทางเศรษฐศาสตรท์ีส่าําคญั  ดงัน้ี (เสาวรภย ์กุสมุา ณ 

อยธุยา. 2553: 24) 

 1. ระบบขอ้มลูและการจดัเกบ็ขอ้มลูทางสถติแิละการจาํแนกประเภททางอุตสาหกรรมของ

อุตสาหกรรมสรา้งสรรคย์งัไมม่คีวามชดัเจน 

 2. ขาดการบรูณาการและความต่อเน่ืองของนโยบายการพฒันา ตลอดจนกลไกการ

ขบัเคลือ่นและการประสานงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. การสนบัสนุ นทางการเงนิของสถาบนัทางการเงนิของไทยในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

ยงัคงอยูใ่นวงจาํากดัทัง้ในเรือ่งการผลติและการวจิยัพฒันา 

 4. ปญัหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญายงัเป็นปญัหาสาําคญัโดยเฉพาะการบงัคบัใช้

กฎหมายใหเ้ดด็ขาดและมปีระสทิธภิาพ 

 5. การถ่ายทอดภมูปิญัญาและความรูใ้นกร ะบวนการทีต่อ้งใชร้ะยะเวลา ซึง่ประเทศไทยยงั

ไมม่แีนวทางการถ่ายทอดและจดัเกบ็อยา่งมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ 

 6. โครงสรา้งพืน้ฐานและศนูยร์วมอุตสาหกรรมแต่ละกลุม่ยงัอยูใ่นระดบัทีต่อ้งการพฒันา 

 7. ระบบมาตรฐานต่างๆ ทัง้เรือ่งการบรกิาร การผลติ สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ยงัตอ้ง

ไดร้บัการพฒันาและปรบัปรงุอกีมาก 

 จดุแขง็ สาํหรบัจดุแขง็ของเศรษฐกจิสรา้งสรรคน์ัน้มสีว่นสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระเทศ

ไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกไดเ้ป็นอยา่งดดีงัน้ี 

 1. มปีระวตัศิาสตรแ์ละมรดกทางวฒันธรรมทีส่ามารถสบืทอดจนเป็นมรดกโลกทีส่าําคญั 

 2. มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของคนไทย 

 3. มแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามและหลากหลายทัง้ทางทะเลและปา่ไม ้

 4. มคีวามประณตีละเอยีดในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีใ่ชฝี้มอืผา่นการถ่ายทอดสูภ่มูปิญัญา

ไทย จนเป็นทีย่อมรบัและมชีื่อเสยีงในระดบัโลก 

 5. มภีมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่คีวามหลากหลาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดและรกัษาไวไ้ด้

เป็นจาํานวนมาก 

 6. มตีน้ทุนและคา่ครองชพีทีต่ํ่าาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัหลายประเทศในระดบัเดยีวกนัทาําให้

สามารถใชเ้วลา ใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรบุคคลเพือ่การสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ที ่
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3. ข้อมลูทนุวฒันธรรมและธรรมชาติจงัหวดัชยันาท  

 3.1 ประวติัศาตรจ์งัหวดัชยันาท 

 ชยันาทแปลตามศพัทม์คีวามหมายวา่ ชยัชนะทีม่เีสยีงบนัลอื เป็นเมอืงโบราณเมอืงหน่ึง 

ตวัเมอืงเดมิ อยูบ่รเิวณฝ ัง่ขวาแมน้ํ่าเจา้พระยาทีป่ากคลองแพรกศรรีาชา ใตป้ากน้ําเก่า สนันิษฐาน

ว่าคงจะสรา้งขึน้ ในสมยัพญาเลอไทครองกรงุสุโขทยั ระหว่าง พ.ศ. 1860-1879 เมอืงๆ น้ีจงึไดช้ื่อว่า 

เมอืงแพรก หรอืเมอืงสรรค ์มฐีานะเป็นเมอืงหน้าดา่นทางใต ้เมือ่กรงุสโุขทยัเสือ่มอาํนาจลง เมอืง

แพรกไดก้ลายเป็นเมอืงหน้าด่านทางตอนเหนือของกรงุศรี อยธุยา ต่อมาไดเ้กดิชุมชนใหม ่ไมไ่กล

จากเมอืงสรรค ์มเีจา้สามพระยาเป็นผูค้รองเมอืง ซึง่ต่อมาไดข้ึน้ครองกรงุศรอียธุยา ทรงพระนามวา่ 

สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ 2 เมอืงทีเ่กดิขึน้ใหมน้ี่เป็นเมอืงใหญ่ มชีือ่วา่ ชยันาท ในสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดย้้ ายตวัเมอืงจากบรเิวณแหลมยาง มาตัง้ตรง ฝ ัง่ซา้ย

แมน้ํ่าเจา้พระยา สว่นเมอืงสรรคน์ัน้เสือ่มลงเรือ่ยๆ เพราะผูค้นอพยพมาอยูท่ีช่ยันาท เป็นสว่นใหญ่ 

ในทีส่ดุกก็ลายเป็นเพยีงอาํเภอหน่ึงของชยันาทเท่านัน้ชยันาทเป็นเมอืงยทุธศาสตรท์ีส่าํคญั เคยใช้

เป็นทีต่ ัง้ทพัรบัศกึพมา่หลา ยครัง้ และมชียัทุกครัง้ไป จงึเป็นทีม่าของชื่อ เมอืงชยันาทแห่งน้ี  

(http://www.chainat.go.th/web: ออนไลน์) 

 - คาํขวญัประจาํจงัหวดัชยันาท 

  หลวงปูศุ่ขลอืชา เขือ่นเจา้พระยาลอืชือ่ นามระบอืสวนนก สม้โอขาวดกแตงกวา 

 - ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดัชยันาท  

  ตน้มะตมู 

 - ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั  

  ดอกชยัพฤกษ์/ราชพฤกษ/์คนู  

 - สปีระจาํจงัหวดั     

  สบีานเยน็ 

 3.2 เอกลกัษณ์ทางธรรมชาติ 

  3.2.1 สภาพภมูศิาตร ์

  มแีมน้ํ่าไหลผา่นถงึสามสาย แมน้ํ่าเจา้พระยา แมน้ํ่าท่าจนี และแมน้ํ่าน้อย ไหลผา่น

พืน้ทีต่่างๆ ทัว่ทุกอาํเภอ อน่ึง มลีาํน้ําอกีสายหน่ึงทีข่ดุเชือ่มกบัคลองอนุศาสนนนัทค์อื แมน้ํ่าหางน้ํา

สาคร ซึง่เกดิจากหนองน้ําธรรมชาตบิรเิวณวดัคลองกลาง อ .มโนรมย ์และจงัหวดัชยันาทยงัมี

เอกลกัษณ์ทีเ่ดน่ และสาํคญัยิง่ซึง่มชีือ่รวมอยูใ่นคาํขวญัของจงัหวดั นัน่กค็อื เขือ่นเจา้พระยา นัน่เอง

(พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์; และคณะ. 2541: 236-241)  
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ภาพประกอบ 5 แมน้ํ่าน้อย 

 

 ทีม่า: http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/first.pdf 

   

 บงึฉวาก เป็นบงึธรรมชาตขินาดใหญ่ บงึแหง่น้ีเกบ็น้ําไดต้ลอดปี จงึเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์

ปลาน้ําจดืทีส่าํคญั กรมปา่ไม ้กระทวงเกษตรและสหกรณ์ ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเขตหวงหา้มลา่สตัว ์

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2503 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 บงึฉวาก 

 

 ทีม่า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat2.htm 

 

  บงึละหานใหญ่ ตัง้อยู ่ต .แพรกศรรีาชา อ .สรรคบุร ีเป็นหว้ยละหานทีก่วา้งใหญ่ไพศาล

มพีืน้ทีป่ระมาณ 5,000 ไร ่ในอดตีเป็นแหลง่เพาะพนัธป์ลา สตัวน้ํ์านานาชนิด ปจัจบุนัจงัหวดักาํลงั

พฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว และสถานทีพ่กัผ่อน 
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ภาพประกอบ 7 บงึละหานใหญ่ 
 

 ทีม่า: (http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat2.htm 
 

  บงึละหาดบวั ตัง้อยูท่ี ่ต .วงัไก่เถื่อน อ .หนัคา มกีารปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตเิน่ือง

ในวโรกาสปีกาญจนาภเิษกหลายพนัตน้ พรอ้มทัง้มกีารจดัสวนหยอ่ม และดอกไมป้ระดบัมากมาย 

จงึทาํใหม้ทีศันียภาพทีส่วยงามเหมาะกบัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วและพกัผอ่นหยอ่นใจ 

  บงึประจาํรงั (บงึจาํรงั ) เป็นบงึธรรมชาตขินาดใหญ่มน้ํีาตลอดปี รบัน้ํา จากแมน้ํ่า

เจา้พระยาโดยคลองชลประทาน ลกัษณะของบงึเป็นรปูวงเดอืนหรอืคลา้ยกบัเกอืกมา้ มดีอกบวั

ขึน้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก มปีลาอาศยัอยูชุ่กชุม และเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของนกนานาพนัธุ ์ในเดอืน ม .ค.-

ก.พ นกเป็ดน้ําจะมาอาศยัอยูน่บัเป็น หมืน่ตวั จดัเป็นบงึทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงามมาก 

  เขาพลอง ตัง้อยู ่ต .เขาท่าพระ อ .เมอืง เป็นทีต่ ัง้ของวดัปฐมเทศนาอรญัวาส ี (วดัเขา

พลอง) มบีนัไดขึน้ไปถงึยอดเขา ปจัจบุนัมทีางลาดยางขึน้ไปถงึบนยอดเขา ทีบ่รเิวณเชงิเขาพลอง

เป็นทีต่ ัง้ของสวนนกชยันาท และเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธอรยิธมฺโม 

  เขาสรรพยา มโีบราณสถาน มถีํ่าน้ํามนต ์ถํ่ากบ ถํ่าลบัแล ถํ่าคา้งคาว มตีน้สงักรณชืวา 

เป็นสมนุไพรมารกัษาโลก   มเีรือ่งเลา่ในรามเกยีรติ ์วา่ พระลกัษณ์ถกูหอกโมขศกัดิข์องกุมภกรรน 

หนุมานไดม้าเอสสมนุไพรสงักรณจีากเขาสรรพยาไปรกัษา มรีปูป ัน่หนุมาน 

 
 

ภาพประกอบ 8 เขาสรรพยา 
 

 ทีม่า: (http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat2.htm 
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  เขาสารพดัด ีตัง้อยู ่ต .บา้นเชีย่น อ .หนัคา เป็นทีต่ ัง้ของวดัไกลกงัวลซึง่เป็นวดัทีม่ ี

ชือ่เสยีงดา้นการปฎบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน เป็นเขตอภยัทานสตัวป์า่ ภายในกาํแพงวดัมสีตัวเ์ลีย้ง

และสตัวป์า่หลายชนิด และมกีารปลกูปา่ไมต้ามโครงการปลกูปา่ เมือ่เทศการออกพรรษาของทุกปี   

  บงึกระจบัใหญ่ เป็นแหลง่ดนูกทีส่าํคญัของชยันาท เป็นฤดทูีน่กเป็ดน้ําและนกในตระกลู

นกปากหา่งตลอดจนนกประจาํถิน่ต่างๆ อพยพมาอาศยัอยูน่บัพนัตวั 

  3.2.2 ปรากฎการณ์ธรรมชาต ิ 

  ปรากฎในจงัหวดัชยันาทไดแ้ก่แมน้ํ่าสองส ีคอื ปรากฎการณ์ทีแ่มน้ํ่า 2 สาย คอืแมน้ํ่า

เจา้พระยา และแมน้ํ่าสะแกกรงัไหลมาบรรจบกนัที ่อ .มโนรมย ์ทาํใหเ้หน็ลกัษณะสแีมน้ํ่าทัง้สองสาย

แตกต่างกนั อยา่งชดัเจน น้ําจากแมน้ํ่าสะแกกรงัจะมสีแีดงขุ่ นสว่นจาํแมน้ํ่าเจา้พระยาจะมสีขีาว 

(พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ.2541:242-245)  

  3.2.3 พชืพนัธไ์ม ้

  สม้โอขาวแตงกวา เป็นสม้โอทีม่รีสหวานอรอ่ยแปลกกวา่ทีอ่ื่น ไดเ้คยมผีูนํ้าสม้โอพนัธุ์

ขาวแตงกวาไปปลกูทีจ่งัหวดัอื่นๆ รสชาตจิะไมเ่หมอืนเดมิ ตวักุง้จะไมใ่หญ่เหมอืนกบัทีป่ลกูที่

ชยันาท ทัง้น้ีเป็นเพราะลกัษ ณะดนิในพืน้ทีจ่งัหวดัชยันามมคีณุสมบตัทิีแ่ตกต่างจากทีอ่ื่นนัน่เอง 

ลกัษณะพนัธุ ์ใบขอบยกัเลก็ ใบอ่อนมขีนใตใ้บเหน็ชดั ผล ขณะเป็นผลเลก็จะมขีนอ่อนปกคลุม เมือ่

โตผวิผลจะมต่ีอมน้ํามนัละเอยีด สเีน้ือและรสชาต ิเน้ือเป็นสน้ํีาผึง้เป็นมนั ตวักุง้ใหญ่ เมด็น้อย 

รสชาตหิวานกรอบ  

 
 

ภาพประกอบ 9 สม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท 

 

 ทีม่า: ผูว้จิยั 

 

  ตน้มะตมู เป็นตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั เป็นไมข้นาดกลาง ตามลาํตน้และกิง่กา้นมหีนาม

ยาวๆ แขง็ๆ ใบเป็นช่อเรยีงสลบัยาว ดอกขนาดเลก็สขีาวอมเหลอืงอ่อนๆ มกีลิน่หอม ผลมลีกัษณะ

รปูไข ่ผวิเรยีบและแขง็แรงมาก ประโยชน์ รบัประทานเป็นของหวาน หรอืเชือ่มเป็นยาระบาย แกโ้รค

ไฟธาตุอ่อน ทอ้งเสยี เปลอืกและราก รกัษาโรคไขจ้บัสัน่และโรคลม เน้ือไมใ้ชท้าํลกูหบี ตวัเกวยีน 

เพลาเกวยีน ทาํหวไีด ้
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  ขา้วเจา้พนัธช์ยันาท 1 ไดม้าจากการผสม 3 ทาง ระหว่างลกูผสมของ IR1346-158-1 

กบั IR15314-43-2-3-3 และ BKN 6995-16-1-1-2 ทีส่ถานีทดลองขา้วชยันาท เมือ่ปี พ .ศ. 2525 

ลกัษณะเดน่ของขา้วเจา้พนัธุช์ยันาท 1 คอื มคีวามตา้นทานต่อโรคและแมลง ใหผ้ลผลติสงู เมลด็

ยาวกว่า กข23 และมทีองไขน้่อย ตอบสนองต่อการใชปุ้๋ ยไนโตรเจนด ี

  3.2.4 ทรพัยากรอื่นๆ 

  นก และสวนนกชยั นาท เป็นสวนนกขนาดใหญ่ เป็นตาขา่ยครอบคลมุพืน้ทีจ่ากเขา

พลองลงมาถงึทีร่าบ กวา้งถงึ 20 ไร ่นอกจากน้ียงัมกีรงนกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็อกี

มากกวา่ 50 กรง เพื่อเป็นการแบ่งแยกนกทีอ่ยูด่ว้ยกนัไมไ่ด ้เช่น นกเหยีย่ว นกตะกราม นก

กลางคนื นอกจากทีส่วนนกแลว้ ในช่วงเดื อนกุมภาพนัธข์องทุกปี จะมนีกเป็ดน้ํามาอาศยัอยูบ่รเิวณ

ทอ้งน้ําเหนือเขือ่นเจา้พระยาเป็นจาํนวนมาก (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ.2541:244-246) 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 สวนนกชยันาท 

 

 ทีม่า: http://moohin.com/trips/chainat/birdgarden/ 

 

  ลงิ ทีจ่งัหวดัชยันาทมสีวนลงิ 2 แหง่ แหง่แรกอยูท่ีป่า่ยางของวดัธรรมกิาวาส (วดั

คา้งคาว ) อ.สรรคบุร ีในวดัแหง่น้ีมปีา่ยางและตน้ไมย้นืตน้นานาพนัธุ ์มลีงิอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

โดยแยกกนัเป็นฝงูลงิ 2 ฝงูไมอ่ยูร่วมกนั สวนลงิแห่งที ่ 2 อยูท่ีว่ดัพกุิลงาม อ .มโนรมย ์ยงัมลีงิปา่

อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากเช่นกนั 

  ปลา มวีงัมจัฉาอยูห่ลายแหง่ คอืวงัมจัฉาทีห่น้าวดัธรรมกิาวาส หน้าวดัท่ากฤษณา 

หน้าวดัทรงเสวย รวมทัง้วงัมจัฉาทีส่วนนกชยันาท วงัปลาเหลา่น้ีมปีลาสวายเป็นสว่นใหญ่ 

นอกจากนัน้ ในจงัหวดัยงัมปีลาราหู  (ปลากระเบนน้ําจดื ) ซึง่เป็นปลาทีป่ระมงจงัหวดัทาํการศกึษา 

ขยายพนัธุ ์ลกัษณะทัว่ไป ลาํตวัแบนบาง รปูรา่งคลา้ยจาน 
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 3.3. เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

  3.3.1 หตัถกรรมการช่างฝีมอื 

  ผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสาน เป็นงานฝีมอืของชาวบา้นทีท่าํต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลานาน 

โดยแหล่งผลติอยูท่ี ่อ.มโนรมย ์วสัดุทีใ่ชไ้ดแ้ก่ ไมไ้ผ่ ซึง่สามารถปลกูไดเ้องในทอ้งถิน่ วตัถุประสงค์

ในการผลติเดมิเพือ่ไวใ้ชใ้นครวัเรอืน ต่อมามผีูส้นใจมากขึน้จงึมกีารผลติเพือ่การคา้ ปจัจบุนัจงึมกีาร

พฒันารปูแบบผลติภณัฑใ์หด้สูวยงาม และใชป้ระโยชน์ไดม้ากยิง่ขึน้ ผลติภณัฑท์ีนิ่ยม ไดแ้ก่ กระบุง 

ตะกรา้ กระจาด พดัไมไ้ผ่ กระเป๋า เป็นตน้ (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ.2541:246-249) 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 เครือ่งจกัสานถาดใส่ผลไม้ 

 

 ทีม่า: (http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=3708 

 

  ผลติภณัฑเ์สื่อกก ผลติที ่ต .ท่าฉนวน อ .มโนรมย ์ผลติมาจากตน้กกนํามาทอเป็นเสือ่ 

แลว้นําไปผลติเป็นผลติภณัฑส์ิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ มหีลายรปูแบบเช่น ทาํเป็นเสื่อพบั กระเป๋าถอื 

หมวก ทีใ่สด่นิสอ เป็นตน้ ปจัจบุนัไดร้บัการสนบัสนุนจากกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม และสภาสงัคม

สงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 เสื่อกก 

 

 ทีม่า: http://itthichai135.wordpress.com 
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  ผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าจากการนําผกัตบชวาซึง่เป็นวชัพชืทีม่ ี

อยูโ่ดยทัว่ไปมาถกัเป็นเครือ่งใชท้ีน่่าสนใจหลายประเภท ไดแ้ก่ เปลญวน กระเป๋าถอื ถาดผลไมร้ปู

สตัว ์เป็นตน้ 

 
 

ภาพประกอบ 13 โคมไฟผกัตบชวา 

 

 ทีม่า: http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=3704 

 

  ทีน่อนดกัคะนน เป็นผลติภณัฑป์ระเภททีน่อนซึง่ใชนุ่้นคณุภาพด ีรปูแบบทนัสมยั เป็น

ฝีมอืของชาวบา้นดกัคะนน ต.ธรรมามลู อ.เมอืง 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 ทีน่อนดกัคะนน 

 

 ทีม่า: http://itthichai135.wordpress.com 

 

  ไมก้วาดดอกหญา้ เป็นผลติภณัฑไ์มก้วาดทีผ่ลติจากดอกหญา้พืน้บา้นชนิดหน่ึง มี

ความทนทาน คณุภาพด ีและราคาถกู แหลง่ผลติคอื ต.วงัตะเคยีน อ.หนองมะโมง 

  ไมจ้ิม้ฟนัหาดท่าสาด ทาํจากไมไ้ผผ่า่นการฆา่เชือ้ดว้ยแสงแดด และตูอ้บไฟฟ้า บรรจุ

กล่องกระดาษอยา่งด ีและถุงพลาสตกิ ลกัษณะพเิศษของไมจ้ิม้ฟนัคอืปลายแบบเหมาะกบัรอ่งฟนั 

ผลติที ่ต.ท่าเสา อ.เมอืง 

  ไมก้า้นธปู ทาํจากไมไ้ผ่ ทีนิ่ยมกนัมากคอืไมไ้ผ่สสีุก เดมิใชไ้มไ้ผ่ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ 

ปจัจบุนัมน้ีอยมาก จงึตอ้งซือ้จากจงัหวดัพจิติร และ จ.กําแพงเพชร ผลติที ่ต.ท่าเสา อ.เมอืง 
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  ผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรป์ระดบัมกุ ใชอุ้ปกรณ์สาํคญั คอืเปลอืกหอย ทีนิ่ยมกนัมากไดแ้ก่ 

เปลอืกหอยเป๋าฮือ้ และเปือกหอยมกุไฟโขง่ ซึง่สัง่ซือ้จาก จ .ระนอง สว่นใหญ่เฟอรนิ์เจอรท์ีนํ่ามา

ประดบัมกุนัน้สัง่ซือ้มาจาก จ.พระนครศรอียธุยา เช่น โต๊ะหมูบู่ ชา ธรรมาสน์ บุษบก ชุดรบัแขก เป็น

ตน้ ผลติที ่ต.ท่าเสา อ.เมอืง 

  ผา้ทอพืน้เมอืงเนินขาม เป็นผา้ทอพืน้เมอืง ซึง่ไดร้บัการถ่ายทอดโดยตรงมาจากบรรพ

บุรษุเชือ้สายลาว ซึง่อพยพมาตัง้รกรากใน จ .ชยันาท ต .เนินขาม อ .หนัคา ซึง่มกีารพฒันาในเรือ่ง

รปูแบบ สสีนั ลวดลาย ตลอดจนคณุภาพเพือ่ใหเ้ป็นทีนิ่ยมของตลาด และราคาถกู 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 ผา้ใหมมดัหมีล่าย โคมเหลอืง 

 

 ทีม่า: http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=23288 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 ผา้ไหมโจงกระเบนลายขอบานกระจก 

 

 ทีม่า: http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=10654 
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ภาพประกอบ 17 ผา้ซิน่ตนีจก 

 

 ทีม่า: http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=10656 

 

  ผา้ทอกุดจอก ผลติที ่กิง่อําเภอหนองมะโมง เป็นผา้ทอทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอนัเป็น

ลกัษณะพเิศษของผา้กลุ่มไทยลาวคัง่ ทัง้ในดา้นลวดลายและส ีซึง่ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว รนุแรง 

ตื่นเตน้เรา้ใจ รอ้นแรงและเป็นอสิระ ลกัษณะพเิศษทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื การนําวสัดทุีแ่ตกต่างกนัทัง้

ตนีซิน่ทีจ่กดว้ยฝ้าย และตวัซิน่มดัหมีซ่ึง่ทอดว้ยไหม มาใชร้ว่มกนัไดอ้ยา่งสวยงาม 

 
 

ภาพประกอบ 18 ผา้ไหมมดัหมีต่นีจกเชงิดอกแกว้ 

 

 ทีม่า: (http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=10652 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 ผา้ไหมมดัหมี ่ลายหมีส่าํรวจ เชงิจกขออโีงง้ 
 

 ทีม่า: (http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=23287 
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  เครือ่งป ัน้ดนิเผา มลีกัษณะเดน่ตรงทีม่เีน้ือดนิแน่นละเอยีดเป็นมนั ดว้ยการผา่น

กรรมวธิพีเิศษในกระบวนการผลติ อกีทัง้เคลอืบภายในตลอดชิน้ เพือ่เพิม่ความทนทาน โดยผวินอก

ยงัคงมเีสน่หแ์ละลลีา เช่น กระถาง โคมไฟ แกว้น้ํา ผลติที ่ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี

  ผลติภณัฑเ์ครือ่งเคลอืบลายครามและเครือ่งเบญจรงค์  เป็นงานทีใ่ชค้วามประณตีใน

การเชยีนลวดลายต่างๆ ลงบนเครือ่งป ัน้ดนิเผา ซึง่ตอ้งอาศยัช่างทีม่คีวามชาํนาญพเิศษ ผลติภณัฑ์

ไดแ้ก่ ชุดน้ําชา จานโชว ์แจกนั โถต่างๆ เป็นตน้ ผลติที ่ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 เครือ่งเบญจรงค์ 

 

 ทีม่า: http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/first.pdf 

 

 

  3.3.2 ศลิปกรรม 

  สถาปตัยกรรม  ซึง่จดัเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัทีค่วรค่าแก่การศกึษา เรือ่งมรดกทาง

วฒันธรรม มดีงัน้ี (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ.2541:249-250) 

  พระปรางคท์รงยอดกลบีมะเฟือง วดัมหาธาตุ ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 21 พระปรางคก์ลบีมะเฟืองทีว่ดัมหาธาตุ จงัหวดัชยันาท 

 

 ทีม่า: http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000018814 
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  หอพระไตรปิฎกทรงไทย วดัอนิทาราม ต.ตลุก อ.สรรพยา 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 หอพระไตรปิฎกทรงไทย วดัอนิทาราม 
 

 ทีม่า: http://www.bosnos.com/question/topic-1578.html 
 

  เจดยีว์ดัพระแกว้ ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 23 เจดยีว์ดัพระแกว้ 
 

 ทีม่า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm 

   

 เจดยีว์ดัพระยาแพรก ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 24 เจดยีว์ดัพระยาแพรก 
 

 ทีม่า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm 
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  เจดยีว์ดัโตนดหลาย ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 25 เจดยีว์ดัโตนดหลาย 

 

 ทีม่า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm 

 

 เจดยีว์ดัพระบรมธาตุ ต.ชยันาท อ.เมอืง 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 เจดยีว์ดัพระบรมธาตุ 

 

 ทีม่า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm 

 

  ประตมิากรรม ซึง่จดัเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัทีค่วรค่าแก่การศกึษา เรือ่งมรดกทาง

วฒันธรรม มดีงัน้ี 

  หลวงพอ่เพชร พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนีุ ต.ชยันาท อ.เมอืง 
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ภาพประกอบ 27 หลวงพ่อเพชร 
 

 ทีม่า: (http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm 
 

 หลวงพอ่ธรรมจกัร วดัธรรมามลูวรวหิาร ต.ธรรมมลู อ.เมอืง 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 หลวงพ่อธรรมจกัร 
 

 ทีม่า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm 
 

  -  พระพทุธมหาศลิา (หลวงพ่อหนิใหญ่) ต.บางหลวง อ.สรรพยา 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 หลวงพ่อหนิใหญ่ 
 

ทีม่า: (http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm 
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  เขือ่นเจา้พระยา อ .สรรพยา เป็นเขือ่นทดน้ําแหง่แรกของประเทศไทย ยาว 237.5 

เมตร สงู 16.5 เมตร มช่ีองระบายน้ํา 16 ช่อง เปิดใชเ้พือ่กนิปลารมิเขือ่นเจา้พระยาในช่วงเดอืน

มถุินายนมาชยันาทตอ้งกนิปลาจากเขือ่นฯ สด อรอ่ย ไมค่าว โดยเฉพาะปลาเน้ืออ่อน ปลาเบีย้ว 

ปลาน้ําเงนิ ปลาคงั ของดขีึน้ชือ่  

 
 

ภาพประกอบ 30 เขือ่นเจา้พระยา 

 

 ทีม่า: (http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/three.pdf 

 

  จติรกรรม  ซึง่จดัเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัทีค่วรค่าแก่การศกึษา เรือ่งมรดกทาง

วฒันธรรม มดีงัน้ี (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์; และคณะ. 2541: 249-250) 

  ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัปากคลองมะขามเฒา่ ต.มะขามเฒา่ อ.วดัสงิห ์

 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัปากคลองมะขามเฒา่ 1 

 

 ทีม่า: (http://www.eamulet.com/webboard_150889_4429_th?lang=th 
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ภาพประกอบ 32 ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัปากคลองมะขามเฒา่ 2 
 

 ทีม่า: http://www.eamulet.com/webboard_150889_4429_th?lang=th 
 

  ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัโพธาราม ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี

  นาฎกรรม ซึง่จดัเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัทีค่วรค่าแก่การศกึษา เรือ่งมรดกทาง

วฒันธรรม มดีงัน้ี 

  ราํโทนหรอืราํมะนา การละเลน่พืน้บา้นตาํบลหวยกลด เลน่กนัในงานตรษุสงกรานต ์

บวชนาค มงคลสมรส งานรืน่เรงิ มกีลองราํมะนา คลา้ยกลองทีใ่ชเ้ลน่ลาํตดั 

 
ภาพประกอบ 33 กลองราํมะนา 

 

 ทีม่า: http://travel.kapook.com/view47566.html 
 

  เพลงเรอืบก ของชาวบา้นวดัสกุณาราม เดมิเป็นผูช้ายรอ้งระหวา่ง 2 หมูบ่า้น แต่มี

ปญัหา จงึแบ่งเป็นเรอื ชาย-หญงิ 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 การละเลน่พืน้บา้นเพลงเรอืบก 
 

 ทีม่า: http://www.infoforthai.com/forum/topic/2645 
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  3.3.4 วรรณกรรม 

  งานประพนัธข์องจงัหวดัชยันาท เป็นการประพนัธเ์พลงทีเ่กีย่วกบัความเก่งกลา้ของ

บรรพบุรษุวรีชน เป็นเพลงปลกุใจทีใ่ชร้อ้งในการอบรมลกูเสอืชาวบา้น เป็นเพลงทีก่ลา่วถงึคาํขวญั 

เอกลกัษณ์ของจงัหวดั เป็นการเชญิชวนใหม้าเทีย่ว เป็นเพลงสนุกสนาน ไดแ้ก่ เพลงมารช์ชั ยนาท 

เพลงราํวงชยันาท เพลงสวนนกชยันาท เพลงชยันาทเมอืงทอง เพลงสรรคบุรรีง่เรือ่ง ฯลฯ  (พเิศษ 

เจยีจนัทรพ์งษ์; และคณะ. 2541: 251-252) 

 

 3.3.5 วฒันธรรมอาหารการกนิ 

  น้ําตาลโตนด เป็นน้ําตาลปีบทีผ่ลติจากตาลโตนด ปลกูกนัมากที ่ต .หว้ยกรด อ .สรรค

บุร ีซึง่มตีน้ตาลจาํนวนมาก เ ป็นอาชพีเสรมิรายไดจ้ากการทาํนา น้ําตาลหว้ยกรดมรีสหอมหวานน่า

รบัประทาน มชีือ่เสยีงมาเป็นเวลานานเหมาะสาํหรบัประกอบอาหารประเภทขนมหวาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 น้ําตาลโตนด 

 

 ทีม่า: http://xn--l3cbaoc4e9db9lrc1b.blogspot.com/ 

 

  ปลารา้ ผลติทีบ่า้นบางเสวย อ .สรรพยา ประชากรประกอบอาชพีเสรมิจากการทาํนา  

แต่เดมิบา้นบางเสวยเป็นแหลง่ปลาชุกชุม ชาวบา้นจงึนําปลาทีห่ามาไดม้าทาํปลารา้โดยไมต่อ้ง

ลงทุนมาก ปจัจบุนัปลาทีบ่า้นบางเสวยหาไดย้ากตอ้งไปซือ้มาจากต่างจงัหวดั เช่น สมทุรปราการ 

สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เป็นตน้ 

  ขา้วซอ้มมอื วดัหวัตะพาน เป็นขา้วทีไ่ดจ้ากการใชเ้ครือ่งสแีบบโบราณ จงึมคีณุคา่ทาง

โภชนาการสงู แหลง่ผลติทีส่าํคญัคอื กลุม่แมบ่า้นวดัหวัตะพาน ต.แพรกศรรีาชา ต.ดงคอน อ.สรรคบุร ี

  ขา้วหลาม ทาํจากขา้วเหนียว บรรจลุงในกระบอกไมไ้ผ่ แลว้นําไปเผาใหสุ้กมทีาํกนั

โดยทัว่ไป ทีส่าํคญัคอื ต .เขาท่าพระ อ .เมอืง เป็นขา้วหลามทีช่นะการประกวดไดร้บัรางวลัที ่ 1 ใน

การประกวดอาหารคาวหวานปี 2533 ในงานมหกรรมหุน่ฟางนก อ.วดัสงิห ์เป็นขา้วหลามทีช่นะการ

ประกวด 
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  ขนมกง เป็นขนมโบราณทีนิ่ยมรบัประทานกนัอยา่งแพรห่ลาย ขนมกงทาํจากน้ําตาล 

แป้ง มะพรา้ว และน้ํามนั ส่วนผสมในการทาํแต่ละทอ้งถิน่แตกต่างกนั ขนมกงมลีกัษณะวงกลม กง

เป็นวงลอ้ธรรมจกัร เป็นขนมมงคลทีใ่ชใ้นงานมงคลสมรส คูแ่รกในขบวนขนัหมาก 

 
 

ภาพประกอบ 36 ขนมกง 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/1Ek7Z 

 

 3.3.6 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

  งานขนบธรรมเนียมประเพณขีองจงัหวดัชยันาท เป็นประเพณทีีค่ดิคน้ดนัแปลงให้

เหมาะตามยคุตามสมยั ดงันัน้จงึ เป็นประเพณทีีม่เีอกลกัฏษณ์เฉพาะตวั (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และ

คณะ.2541:252-256) 

  งานมหกรรมหุน่ฟาง เริม่จากการรณรงคป์ราบหนูนา มกีารทาํหุน่ฟางหนูนา และเผา 

ต่อมามกีารประยกุตเ์ป็นหุน่ฟางนกเพือ่ประชาสมัพนัธส์วนนกชยันาท และนําวสัดทุีเ่หลอืใชอ้ยา่ง

ฟาง มาทาํใหเ้กดิมลูคา่สรา้งรายไดใ้นชุมชน 
 

 
 

ภาพประกอบ 37 งานหนุฟางจงัหวดัชยันาท 

 

 ทีม่า: http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/three.pdf 
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  งานวนัสม้โอชยันาท ผลไมท้ีเ่ป็นทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสมบตัคิูเ่มอืงชยันาท คอื สม้

โอพนัธุข์าวแตงกวา เน่ืองจากอากาศและคณุสมบตัทิางเคมขีองดนิทีเ่หมาะสม ทาํใหม้รีสชาตดิเีป็น

ทีต่อ้งการของตลาด และเน่ืองจากชยันาทเป็นเมอืงเกษตรกรรม ธรุกจิการท่องเทีย่วยงัไมไ่ดผ้ลอยา่ง

เตม็ที ่ดงันัน้การนํานกัท่องเทีย่วเดนิทางมาจงัหวดัชยันาท โดยวธิกีารจดังานเพือ่ประชาสมัพนัธ์

สง่เสรมิผลผลติทางการเกษตร จงึไดจ้ดัใหม้งีานสม้โอชยันาทขึน้ และตดิต่อกนัมาเป็นประจาํทุกปี 
 

 
 

ภาพประกอบ 38 งานวนัสม้โอขาวแตงกวาชยันาท ปี 2555 

 

 ทีม่า: ผูว้จิยั 

 

  งานนมสัการรอยพระพทุธบาทจาํลอง วดัเขาท่าพระ อ .เมอืง จ .ชยันาท จดังาน

นมสัการเป็นประจาํทุกปี ในวนัเพย็เดอืน 3 

  งานนมสัการหลวงพอ่ธรรมจกัร วดัธรรมามลูวรวหิาร อ .เมอืง จดัเป็นงานประเพณปีี ปี

ละ 2 ครัง้ ในวนัขึน้ 8 คํ่า เดอืน 6 และแรม 8 คํ่า เดอืน 11 

  งานนมสัการหลวงพอ่โตวดัพชิยันาวาส (วดับา้นเชีย่น) อ.หนัคา จดัเป็นประจาํทุกปี ปี

ละ 2 ครัง้ คอื วนัเพญ็เดอืน 3 และวนัเพญ็เดอืน 12  

  3.3.7 ภาษาถิน่ 

  ภาษาถิน่ของจงัหวดัชยันาท สว่นใหญ่ไดร้บัอทิธพิลมาจากจงัหวดัไกลเคยีงหรอืคนต่าง

ถิน่ในยคุสมนัก่อน อพยพเขา้มาอาศยัจงึกลายเป็นภาษาถิน่ขึน้มา (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ ; และคณะ.

2541: 256-257) 

  ภาษาหว้ยกรด อ.สรรคบุร ีภาษาหว้ยกรดจะพดูสาํเนียงออกเหน่อไมเ่หมอืนภาษาภาค

กลางทัว่ไป สาํเนียงคลา้ยจงัหวดัสพุรรณบุร ีและชาวหมูบ่า้นดงคอน อ .สรรคบุร ีแต่หว้นกวา่หรอื

กระดา้งกวา่ พยญัชนะอกัษณรตํ่าเดีย่วทุกตวั จะม ีห นํา และเตมิวรรณยกุตเ์อก เช่น มาเป็นหมา่ 

ววัเป็นหวัว่ ลมเป็นหล่ม สาํเนียงของชาวดงคอน อ.สรรคบุร ีคลา้ยคลงึกบัชาว อ.หนัคา 

  ภาษาลาวคัง่ กิง่อาํเภอหนองมะโมง เป็นภาษาทีใ่ชก้นัในกลุม่ลาวคัง่เป็นตะกลู

ภาษาไทย ใชก้นัแพรห่ลายในเอเชยี ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดนิแดนเขตประเทศ

เวยีดนาม พมา่ ลาว และไทย เช่น บกัเขยีบ(น้อยหน่า) บกัหมี(่ขนุน) จัก๊(รู)้ เป็นตน้  
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 3.4 ภมิูปัญญาและเทคโนโลยีท้องถ่ิน 

 ในวถิชีงีติของชาวบา้นจงัหวดัชยันาททีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ การรูจ้กัประดษิญ์

คดิคน้เครือ่งมอื วธิกีาร ดา้นต่างๆ ดงัน้ี (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ.2541:269-295) 

  3.4.1 ดา้นการเกษตร 

  ขา้วซอ้มมอืวดัหวัตะพาน ใชว้ธิดี ัง้เดมิคอื การตาํ นํามาใสค่รก ใชส้ากตะลมุพกุตาํ 

นํามารอ่นในตระแกรง เป็นทีย่อมรบั และเป็นตน้แบบใหก้บัจงัหวดัอื่นๆ ผลติโดยกลุ่มแมบ่า้นวดัหวั

ตะพาน ณ วดัหวัตะพาน ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี

  น้ําตาลโตนด มกีารผลติที ่ต .หว้ยกรด อ .สรรคบุร ีเน่ืองจาก ต .หว้ยกรดมตีน้ตาล

ธรรมชาตจิาํนวนมาก ประชากรมอีาชพีการทาํน้ําตาลเป็นอาชพีเสรมิจากการทาํนา น้ําตาลหว้ยกรด

จะมรีสหวาน หอม อรอ่ย เหมาะสาํหรบั นําไปประกอบอาหาร หรอืทาํขนมประเภทต่างๆ ปจัจบุนั

การทาํน้ําตาลโตนดลดน้อยลงเพราะตน้ตาลถกูโคนนํามาทาํเฟอรนิ์เจอร ์นํามาทาํบา้น ทีอ่ยูอ่าศยั 

เพราะไมต้าลมคีวามแขง็แรง ทนทาน 

  3.4.2 ดา้นอุตสาหกรรมพืน้บา้น 

  แชมพสูมนุไพร ปี พ .ศ. 2533 ไดม้กีารรวมตวัของกลุม่สตรใีนหมูบ่า้นท่ าทราย เพือ่ให้

สตร ีมรีายไดเ้สรมิ รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และนําทรพัยากรภายในทอ้งถิน่มาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มแชมพสูมนุไพร กลุ่มน้ําพรกิ ฯลฯ ซึง่การผลติแชมพขูองกลุ่มแมบ่า้นท่า

ทราย ม ี3 ประเภทคอื 

  -  แชมพสูมนุไพรว่านหางจระเขผ้สมมะกรดู 

  -  แชมพสูมนุไพรดอกอญัชนัผสมวา่นหางจระเข ้

  -  แชมพสูมนุไพรลกูประคาํดคีวาย 

  ผา้ทอมอื เป็นมรดกทางวฒันธรรมประเภทหน่ึงทีช่าวชยันาทภาคภมูใิจ เพราะ

นอกจากจะเป็นงานทตัถศลิป์ทีง่ดงาม มเีอกลกัษณ์เฉพาะ บอกถงึภมูปิญัญาของช่างทอในอดตีที่

ต่อเน่ืองจนถงึปจัจบุนั และยงัเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีบ่อกถงึเรือ่งราว ในอดตีของชาตพินัธุ์

ของกลุม่ชนผูผ้ลติผา้ทอมอือกีดว้ยวสัดแุละอุปกรณ์ทีส่าํคญัในการทอผา้ คอื เสน้ใย สยีอ้มจาก

ธรรมชาต ิและกีท่อผา้ พรอ้มอุปกรณ์ทีส่าํคญัมอียู ่ 2 ประเภทคอื เสน้ใยฝ้าย สว่นทีจ่ะนําไปทาํเสน้

ใยไหม คอืรงัไหมทีหุ่ม้รอบตวัไหม สยีอ้ม ทาํมาจากพชืและสตัว ์ปจัจบุนัสยีอ้มธรรมชาต ิสญูหายไป

ตามเวลา เป็นผา้ทอลวดลายดัง้เดมิแท้ๆ  (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์; และคณะ. 2541: 169-211) 
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ภาพประกอบ 39 ผา้จก ลายหลกั ของกลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง  

 

 ทีม่า: พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ. (2541: 181). 
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ภาพประกอบ 40 ผา้ลวดลายมดัหมี ่ของกลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง 

 

 ทีม่า: พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ. (2541: 181). 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 ผา้ลวดลายมดัหมี ่ของกลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง 

 

 ทีม่า: พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ. (2541: 183). 

 

  เครือ่งจกัสาน เป็นงานศลิปหตัถกรรมสาขาหน่ึงทีผ่ลติขึน้เพือ่ประโยชน์ในการดาํรงชพี 

ในอดตีชาวชยันาทใชเ้ครือ่งจกัรสานในชวีติประจาํวนัทุกประเภท และทุกกจิกรรม ซึง่แยกประโยชน์

การใชส้อยไดด้งัน้ี 

  -  บา้นและเครือ่งใชใ้นบา้น เช่น บา้นไมไ้ผ ่และฝาขดัแตะ เครือ่งใชต่้างๆ  เช่น เสื่อ

สาํหรบันัง่ นอน เปล 

  -  เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการเกษตร ไดแ้ก่ กระบุง กระบาย ตะกรอ้สอยผลไม ้หาบ

สาํหรบับรรทุกของ 

  -  เครือ่งมอืในการประมง สาํหรบัดกัหรอืจบัสตัวน้ํ์า เช่น ลอบชนิดต่างๆ อจีู ้อดีดู ไซ สุม่ 
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  -  เครือ่งมอืในการขงัสตัว ์เช่น กรงนก สุม่ไก่ ขอ้งปลา ขอ้งกบ 

  -  เครือ่งมอืในการคา้ขาย สาํหรบัใสส่นิคา้ทัง้ของแหง และของสด เช่น กระจาด 

สาแหรกสาํหรบัหาบเร ่กระบุง กระจาด 

  -  เครือ่งจกัสานในเรือ่งความเชือ่และพธิกีรรม เช่น เฉลาปกัหมอ้ยา เฉลาปกัในนา 

บอบดกัเงนิ ชะลอมสาํหรบัใสป่จัจยัและสิง่ของถวายในการทอดผา้ปา่ 

 
 

ภาพประกอบ 42 เครือ่งจกัสานไมไ้ผ่ 

 

 ทีม่า: พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ. (2541: 190). 

 

  เครือ่งจกัสานผกัตบชวา ทีบ่า้นหนอง ต .ตลุก อ .สรรพยา และบา้นแหลมหวา้ ต .เสอื

โฮก ไดนํ้าผกัตบชวา ซึง่เป็นวชัพชืทีม่อียูเ่ป็นจาํนวนมาก นํามาทาํเปลญวญจาํหน่ายเป็นเวลานาน

แลว้ จนเป็นทีรู่จ้กักนัปากต่อปาก เมือ่ พ.ศ. 2527 กลุม่แมบ่า้น บา้นออ้ย ต .สรรพยา ไดร้เิริม่ทาํถาด

ไก่ผักตบชวา และพวกกุญแจไก่ จาํหน่าย เป็นอาชพีเสรมิ ต่อมาไดพ้ฒันารปูแบบผลติภณัฑ์

หลากหลายขึน้ เช่น ผกัตบชวาหุม้แจกนัดนิเผา กล่องรปูทรงต่างๆ ถาดผลไม ้เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 เครือ่งจกัสานผกัตบชวา 

 

 ทีม่า: พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์ และคณะ. (2541: 191). 
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  การทาํหุน่ฟางนก ฟ้างขา้วเป็นผลติภณัฑท์ีเ่หลอืจากการทาํนา สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ไดม้าก เช่น ทาํปุ๋ ยหมกั คลมุตน้ไม ้ทาํโครงพวกหลดี ฯลฯ จงัหวดัชยันาทไดนํ้าฟางขา้ว
มาทาํหุน่ฟานกประกวดแขง่ขนักนัจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ ทาํใหช้าวนาจงัหวดัชยันาทไมต่อ้งเผา
ฟางขา้ว ทาํใหไ้มเ่กดิไฟไหม ้และดนิเสยี  ในขัน้แรกไดร้บัการสนบัสนุนจากวทิยาลยัเทคนิคชยันาท 
และสาํหนกังานประถมศกึษาจงัหวดัชยันาท ไดท้ดลองทาํเป็นตวัอยา่งออกเผยแพรใ่หป้ระชาชนเป็น
ตวัแรก โดยสรา้งจากโครงไมไ้ผ ่อาศยัลวดเชือ่มเป็นโครง่รา่ง นํากระดาษมาปะตดิปะต่อ แลว้นําฟาง
ขา้วมามดัเรยีงกนั แต่งแตม้สสีนัใหเ้กดิความสวยงามเป็นรปูหุน่ฟางนก มลีกัษณะคลา้ยของจรงิ 
 3.5 มรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
  3.5.1 มรดกพืน้ปา่ ในอดตีพืน้ทีจ่งัหวดัชยันาทมปีา่ไมป้กคลมุอยูท่ ัว่ไป ลกัษณะเป็นปา่
เขตรอ้นทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู มตีน้ไมข้ึน้เป็นชัน้ๆ แน่นทบึมาก ชัน้บนสดุเป็ นชัน้
เรอืนยอดสงูประมาณ 40 เมตร แผก่ิง่กา้นสาขาคลมุปา่ทัง้ปา่ ชัน้ทีส่องเป็นตน้ไมข้นาดกลางทีม่ ี
ความสงูประมาณ 5-30 เมตร ขึน้ชอ้นรองจากตน้ไมใ้หญ่ลงมา ชัน้ทีส่ามเป็นตน้ไมข้นาดเลก็ ความ
สงูประมาณ 5-15 เมตร และชัน้สดุทา้ยเป็นพชืทีไ่มช่อบแดดจดั เช่น ขงิ ขา่ บุก บอน ปา่ไมใ้นทอ้งที่
จงัหวดัชยันาทเป็นปา่ประเภทปา่ผลดัใบ ไดแ้ก่ ปา่เบญจพรรณ ปา่แดง และป้าไมไ้มผ่ลดัใบ ไดแ้ก่ 
ปา่ดบิ ปา่ดบิแลง้ (พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์; และคณะ. 2541: 43-47) 
  พืน้ปา่ บรเิวณสองฝ ัง่แมน้ํ่า เจา้พระยา แมน้ํ่าท่าจนี และแมน้ํ่าน้อยซึง่เป็นทีร่าบลุม่ มี
ความชุ่มชืน้สงู ปา่ไมเ้ป็นชนิดปา่ดบิ ลกัษณะเป็นปา่รกทบึ เขยีวชอุ่มตลอดปี มพีนัธุไ์มห้ลายชนิด
ขึน้เบยีดเสยีดกนัอยู ่ชนิดพนัไมท้ีส่าํคญัและมคีา่งทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ยาง ตะเคยีน กระบาก เคีย่ม 
มะมว่งปา่ ม ะยมปา่ ฯลฯ ซึง่ปจัจบุนัสามารถพบเหน็ไมย้างไดท้ัว่ไปในทีด่นิกรรมสทิธคิรอบครอง
ของราษฎร โดยเฉพาะมมีากในทอ้งที ่อ.มโนรมย ์อ.เมอืง อ.สรรคบุร ีสว่นบรเิวณพืน้ที ่ทีอ่ยูห่า่งจาก
แมน้ํ่า และมคีวามชุ่มชืน้น้อยกวา่ ป้าไมเ้ป็นชนิดปา่ดบิแลง้ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยปา่ดบิชนิดพนั ธุไ์ม้
เหมอืนกนั 
  ปา่สงวนแหง่ชาต ิคอื ปา่ทีไ่ดม้กีฎกระทรวงกาํหนดใหเ้ป็นปา่สงวนแหง่ชาตติาม
พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 มาตรา ซึง่ในจงัหวดัชยันาทมจีาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่  
  ปา่สงวนแหง่ชาตปิา่เขาหลกั เขาช่องลมอยูใ่นทอ้งทีต่าํบลวงัตะเคยีน ต .หนองมะโมง 
ต.สะพานหนิ กิง่อาํเภอหนองมะโมง 
  ปา่สงวนแหง่ชาตเิขาราวเทยีน อยูใ่นทอ้งที ่ต .ไพรนกยงู อ .หนัคา ต .เนินขาม ต .สุข
เดอืนหา้ และต.กะบกเตีย้ กิง่อาํเภอเนินขาม 
  3.5.2 พขืพนัธุไ์ม ้
  ไมม้งคลประจาํจงัหวดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัทาํโครงการปลกูปา่ถาวร
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชยปี์ที ่ 50 และดว้ยความ
รว่มมอืของภาครฐัและเอกชน ไดจ้ดังานวนัรณรงคโ์ครงการปลกูปา่ถาวร โดยสมเดจ็พระนางเจา้สริิ
กติ ์พระบรมราชนีินาถ เสดจ็เป็นองคป์ระธานและไดพ้ระราชทานกลา้ไมม้งคลประจาํจงัหวดัทุก
จงัหวดั ซึง่ไมม้งคลประจั งหวดัชยันาททีไ่ดร้บัพระราชทาน คอื มะตมู เป็นไมย้นืตน้สงูประมาณ 10 
เมตร ตามลาํตน้และกิง่มหีนามแขง็และตรง ยาวประมาณ 2 ซ.ม. เปลอืกสเีทาอมขาว มกัแตกเป็น
แผ่นๆ หอ้ยยอ้ยลงมา ใบเป็นช่อเรยีงสลบักนั ดอกสขีาวอมเขยีว ผลมขีนาดใหญ่ รปูกลม รปูไข ่เน้ือ
สสีม้ มรีสหวาน 
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  ไม้เศรษฐกจิ ในทอ้งทีจ่งัหวดัชยันาทมไีมย้างขึน้อยูใ่นทีด่นิกรรมสทิธิ ์หรอืสทิธิ

ครอบครองของราษฎรเป็นจาํนวนมาก ซึง่ราษฎรสามารถขออนุญาตทาํไมเ้พือ่ใชอ้ยสว่นตวัได ้

นอกจากน้ีตามหวัไรป่ลายนา จะมไีมม้คีา่ขึน้อยู ่เช่น ประดู ่แดง มะคา่โมง เกด็ดาํ เกด็แดง ซึง่

ราษฎรสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ได ้

  3.5.3 สตัวน์านาชนิด 

  สตัวป์า่ เน่ืองจากปจัจบุนัจงัหวดัชยันาทมพีืน้ทีป่า่ปกคลมุอยูน้่อยมาก และสภาพปา่

เสื่อมโทรม จงึไมม่สีตัวป์า่ขนาดใหญ่ เช่น เสอื ชา้ง หม ีกวาง ฯลฯ อาศยัอยูใ่นบรเิวณปา่แต่อยา่งใด 

แต่สามารถพบสตัวป์า่ขนาดเลก็ เช่น อเีหน็ ตะกวด พงัพอน ง ูไดท้ัว่ไป โดยเฉพาะนกน้ํา ซึง่อาศยั

อยูเ่ป็นจาํนวนมากทีเ่ขตหา้มลา่สตัวป์า่บงึฉวาก และลงิปา่ทีอ่ยูร่ว่มกนัเป็นฝงูในบรเิวณวดัธรรมกิา

วาส และวดัพกุิลงาม 

  นอกจากสตัวป์า่ดงักลา่วแลว้ บรเิวณพืน้ทีป่า่ของจงัหวดัชยันาทยงัเป็นทีชุ่มนุมของ

บรรดานกต่างๆ มากมายหลายชนิด เช่น นกเขา นกกระยาก ฯลฯ สว่นนกทีห่ายากในปจัจบุนั ไดแ้ก่ 

นกยงู นกกก หรอืนกกาฮงั เป็ดแดง หรอืนกเป็ดแดง เป็นนกในวงศน์กเป็ดน้ํา และนกกระจาบเลก็ 

ซึง่มลีกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

  นกยงู เป็นนกในวงศไ์ก่ฟ้าและนกกระทา ทีม่ขีนาดใหญ่และมสีสีนัสวยงาม ขนาดตวั

ยาวประมาณ 102-245 ซ.ม. ขาและคอยาว ลาํตวัมสีเีขยีวเหลอืบ ปีมสีน้ํีาตาลปนดาํ บนหวัมหีงอนสี

เขยีวชีต้รง ทีห่วัและคอมสีเีขยีวเหลอืบแกมน้ําเงนิ หนงัทีห่น้าจะเป็นสเีหลอืง ดาํ และฟ้าสด ตวัผู ้จะ

มขีนคลมุหางยืน่ยาวออกไป โดยมจีดน้ําเงนิแกมดาํอยูใ่นวงกลม ตวัเมยี จะมรีปูรา่งและขนาดคลา้ย

ตวัผู ้แต่สไีมส่ดเท่า และไมม่ขีนคลุมหางยาวดงัเช่นตวัผู ้
 

 
 

ภาพประกอบ 44 นกยงู 

 

 ทีม่า: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=31405 
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  นกเป็ดแดง เป็นนกในวงศน์กเป็ดน้ํา มขีนาดลาํตวัยาวประมาณ 41 ซ.ม. ขาคอ่นขา้ง

ยาว และอยูค่อ่นไปทางดา้นทา้ยของลาํตวั ลาํตวัสว่นใหญ่มสีคีลํา้ ปีและหทางดา้นบนมสีน้ํีาตาลแดง 

หวัมสีน้ํีาตาลอ่อน กระหมอ่มมสีน้ํีาตาลเขม้ สขีา้งน้ําตาลแดง หลงัสน้ํีาตาลเขม้และมลีายคลา้ยเกลด็

สสีนิม ตวัผูแ้ละตวัเมยีมลีกัษณะคลา้ยกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 45 นกเป็ดแดง 

 

 ทีม่า: http://regist53.blogspot.com/2012/01/437.html 

 

  นกจาบเลก็  เป็นนกในวงศน์กจาบคา มขีนาดลาํตวัยาวประมาณ 20 ซ.ม. ปากยาวเรยี

โคง้ รปูรา่งเพรยีว ปีกยาวแหลม ขนปกคลุมตวัสเีขยีว กระหมอ่มและทา้ยทอยมสีเีหลอืงทอง ใตค้าง

จะเป็นสฟ้ีา คอสเีขยีวและมแีถบสดีาํพาดอยู ่ปากมแีถบสดีาํพาดผา่นไปยงัตาลงมาจนถงึทา้ยทอย ที่

ปลายหางจะมขีนคูก่ลางยนืยาวออกมาเหน็ไดช้ดัเจน ตวัผูแ้ละตวัเมมีลีกัษณะคลา้ยกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 46 นกจาบเลก็ 

 

 ทีม่า: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=429296 

 

  สตัวน้ํ์า เน่ืองจากเป็นเมอืงอู่ขา้วอู่น้ํา จงึเป็นแหลง่รวมของพนัธุป์ลานานาชนิด บาง

ชนิดเป็นพนัธุป์ลาหายาก เช่น 

  ปลาราห ูลาํตวัแบน ทรวดทรงมลีกัษณะคลา้ยจานหรอืวา่ว ครบีหเูชือ่มเป็นแผน่น

เดยีวกบัลาํตวั สว่นยาวของลาํตวัยาวกวา่สว่นกวา้ง สว่นของจะงอยปากยืน่ออกมาเป็นปลายแหลม 
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ครบีหางแหลมเรยีวยาวมลีกัษณะคลา้ยแส ้โคนหางมเีงีย่งแหลมคม 2 มต่ีอมพษิอยูใ่กล้ๆ  กบัโคน

หาง ซึง่จะปลอ่ยพษิออกทางเงีย่งได ้
 

 
 

ภาพประกอบ 47 ปลาราหู 

 

 ทีม่า:http://goo.gl/Xa467 

 

  ปลากระโห ้เป็นปลาน้ําจดืชนิดมเีกลด็ทีม่ขีนาดใหญ่สุดในโลกชนิดหน่ึง มรีปูรา่งทัว่ไป

คลา้ยกบัพวกปลาตะเพยีน ลาํตวัคอ่นขา้งป้อมแบน ขา้งสว่นของลาํตวับรเิวณถดัจากช่องเปิดเหงอืก

โคง้เป็นสนันูนขึน้มา หวัโต ความยาวของหวัจะประมาณหน่ึงในสามของลาํตวั 

ปลาบู ่ลาํตวัคอ่นขา้งกลม สว่นหางคอ่นขา้งแบน ปากกวา้งเฉยีงขึน้ขา้งบนเลก็น้อย นยัน์ตาเลก็โปน

กลมตัง้อยูค่่อนไปทางบรเิวณส่วนหวั ถดัรมิฝีปากเลก็น้อยมรีจูมกูคู่หน้าเป็นหลอดยืน่ขึน้มาตดิกบั

รอ่งเหนือรมิปาก ครบีหลงัมสีองอนัครบีหางกลมมน เคลือ่นไหวชา้ในระดบักลางน้ํา พบแพรก่ระจาย

อยูใ่นแมน้ํ่า ลาํคลอง บงึ ทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 
 

 
 

ภาพประกอบ 48 ปลากระโห ้

 

 ทีม่า: http://goo.gl/PBiYi 
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  ปลาเบีย้ว เป็นปลาน้ําจดืทีไ่มม่เีกลด็ ลาํตวัดา้นขา้งแบน สนัหลงัโคง้เลก็น้อย หน้างอน

ขึน้เลก็น้อย  หวัค่อนขา้งโต ปากกวา้ง และเฉียงขึน้ไปขา้งบน นยัน์ตาโตและอยูใ่กลม้มุปาก พบ

แพรก่ระจายอยูใ่นแหลง่น้ําไหลตามแมน้ํ่าสายใหญ่และสาขาในภาคกลางและอสีาน 

 
 

ภาพประกอบ 49 ปลาเบีย้ว 

 

 ทีม่า: (http://www.prakardkhay.com/032_fish/_block/popupimgfix.asp?Fish1_44.jpg:  

 

4. แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจทางการท่องเท่ียว 

 4.1 การแรงจงูใจ 

 หมายถงึ ความตอ้งการทีเ่กดิขึน้จากการถูกกระตุน้หรอืยัว่ยใุหบุ้คคลเคลื่อนไหวหรอืแสดง

พฤตกิรรม ไปยงัจดุหมายปลายทางหรอืเป้าหมายทีก่าหนดไว ้เช่น แรงจงูใจในการแสวงหาอาหาร

แรงจงูใจในการไปเดนิทางพกัผอ่น 

 4.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียว 

 แรงจงูใจในการท่องเทีย่ว หมายถงึ สิง่ทีก่ระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วออกเดนิทางท่องเทีย่ว เพื่อ

สนองความตอ้งการของตนเอง การท่องเทีย่วจะเกดิขึน้ไดน้ัน้ นกัท่องเทีย่วจะตอ้งมสีิง่บนัดาลใจ 

 4.3 แรงจงูใจ 

 แรงจงูใจของนกัท่องเทีย่วเป็นแนวคดิทีเ่ป็นแบบลกูผสมระหว่างแนวคดิทางจติวทิยา ผสม

กบัแนวคดิทางดา้นสงัคมวทิยา แรงจงูใจของนกัท่องเทีย่วจงึหมายถงึเครอืขา่ยทัง้หมดของพลงัทาง

วฒันธรรมและพลงัทางชวีวทิยา(Network) ซึง่เป็นตวักาํหนดพฤตกิรรมทางการท่องเทีย่ว 

 ในหนงัสอืเรือ่ง Consumer Behaviur in Tourism ของ John Swarbrooke จาํแนกแรงจงูใจ

สาํคญัๆ ทีท่าํใหค้นเดนิทางท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 6 ส่วนไดแ้ก่ 

  1. แรงจงูใจทางดา้นสรรีะหรอืทางกายภาพ (Physical) เช่น หากเราตอ้งทาํงานหนกั 

รา่งกายกย็อ่ม ตอ้งการพกัผอ่น การเดนิทางท่องเทีย่วจงึเป็นทางเลอืกหน่ึงในการพกัผอ่น  

  2.แรงจงูใจทางดา้นวฒันธรรม (Cultural) การเดนิทางซึง่เกดิจากความตอ้งการทีจ่ะ

ศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม ชนชาตกิารดาํรงชวีติทีแ่ตกต่างไปจากทีอ่ยูเ่ดมิ 
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  3. การท่องเทีย่วเพือ่ตอบสนองอารมณ์ความรูส้กึบางอยา่ง (Emotional) ดา้นอารมณ์ 

การถวลิหาอดตี โรแมนตกิ การผจญภยั หลกีหนีความจาํเจ หาความสงบทางจติใจ 

  4. การท่องเทีย่วเพือ่ใหไ้ดม้าเพือ่สถานภาพ (Status) ดา้นรา่งกาย ความทนัสมยั โกเ้ก๋ 

การใชจ้า่ยตามสบาย แสดงสถานภาพวา่เคยไปมาแลว้ เคยสมัผสัมาแลว้ 

  5. แรงจงูใจในการพฒันาตนเอง (Personal development) การพฒันาสว่นบุคคล การ

เพิม่พนู ความรูท้กัและทกัษะสิง่ใหม่ๆ  

  6. แรงจงูใจส่วนบุคคล (Personal) ดา้นสว่นบุคคล เช่นการเยีย่มญาต ิไดพ้บเพือ่นใหม ่

งานสงัสรรค ์

 

5. แนวคิดตราสินค้าและบคุลิกภาพตราสินค้า 

 5.1 นิยามของตราสินค้า 

 ตราสนิคา้ หมายถงึ ชือ่ คาํ สญัลกัษณ์ การออกแบบ หรอืส่วนประสมของสิง่ดงักล่าวเพื่อ

ระบุถงึสนิคา้และบรกิารของผูข้าย ตราสนิคา้ทาํหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัคณุสมบตั ิจดุเดน่ และ

ลกัษณะของผลติภณัฑด์ว้ย ตราสนิคา้จะบอกแนวความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และช่วยกําหนด

ตําแหน่งผลติภณัฑใ์นความคดิของลกูคา้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2537: 13) 

 ตราสนิคา้ คอื ชื่อ เครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ หรอืการออกแบบ หรอืส่วนผสมของสิง่เหล่านัน้ 

ทีเ่ป็นการระบุถงึสนิคา้หรอืบรกิารของผูข้ายหรอืกลุม่ผูข้าย และเพือ่ทาํใหส้นิคา้ของตวัเองแตกต่าง

จากคูแ่ขง่ (Kotler, 1997: 404) 

  - ตราสนิคา้เป็นเสมอืนตวัผลติภณัฑ ์(ขอบเขตของผลติภณัฑ ์คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์

คณุภาพ/คณุคา่ การใช ้ผูใ้ช ้ถิน่กาํเนิด) 

  - ตราสนิคา้เป็นเสมอืนองคก์ร (คุณสมบตัขิององคก์ร ทอ้งถิน่กบัทัว่โลก) 

  - ตราสนิคา้เป็นเสมอืนบุคคล (บุคลกิภาพของตราสนิคา้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งตรา

สนิคา้กบัลกูคา้) 

  - ตราสนิค้ าเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ (การอุปมาอุปไมยและประเพณขีองตราสนิคา้ ) 

(Aaker. 1996: 68) 

 5.2 บคุลิกภาพตราสินค้า 

 บุคลกิภาพตราสนิคา้  (Brand Personality) หมายถงึ รปูรา่ง ลกัษณะทางกายภาพเฉพาะ

อยา่งของผลติภณัฑท์ีก่าํหนดขึน้ ซึง่บุคลกิภาพตราสนิคา้เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัในแก่นตรา

สนิคา้อนัเป็นรากฐานทีส่าํคญัในการสรา้งความแตกต่าง ดงันัน้แลว้การกาํหนดบุคลกิภาพใหก้บั

สนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บับุคลกิของกลุม่เป้าหมายทัง้ ในดา้นกายภาพ และดา้นจติวทิยา อนัไดแ้ก่ 

อาย ุอาชพี รายได ้เพศ สถานะทางสงัคม สถานะครอบครวั ลกัษณะนิสยั พฤตกิรรม ทศันคตต่ิอ  

สิง่ต่างๆ เป็นตน้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2537: 23) 
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ภาพประกอบ 50 การจดักลุม่บุคลกิภาพของตราสนิคา้ 

 

 ทีม่า: Aaker, Jenifer L. Dimnsions of Brand Personality. Journal of Marketing 

Research. (1997). 

 

 จากกลุม่บุคลกิภาพของตราสนิคา้ ซึง่ไดแ้บ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี (A Brand Personality 

Scale: BPS: The Big Five) (Aaker. 1997: 352) 

  1. ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถงึความจรงิใจ (Sincerity) ไดแ้ก่ มเีหตุมผีล เป็น

ธรรมชาต ิ(Down to Earth) มคีวามตรงไปตรงมา เรยีบงา่ย (Honest) มปีระโยชน์ (Wholesome) มี

ความรา่เรงิ (Cheerful) เพือ่สรา้งความโดดเดน่ทีน่่าเชือ่ถอืในสายตาผูบ้รโิภค บุคลกิภาพแบบน้ี

เหมาะสมทีจ่ะใชก้บัประเภทสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคมคีวามคุน้เคยหรอืจาํเป็นต่อชวีติประจาํวนั 

      2. ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถงึความน่าตื่นเตน้ (Excitement) ไดแ้ก่ กลา้หาญ 

ทา้ทาย (Daring) มุง่มัน่ กระตอืรอืรน้ (Spirited) มจีนิตนาการ (Imaginative) ทนัสมยั (Up to date) 

เหมาะกบัสนิคา้ประเภทรถยนต ์อุปกรณ์กฬีา เครือ่งสาํอาง และสนิคา้แฟชัน่ 

  3. ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถงึแบบความสามารถ (Competence) ไดแ้ก่ การ

แสดงออกถงึความน่าเชือ่ถอื ความเป็นผูนํ้า (Reliable) ความมปีญัญาปราดเปรือ่ง (Intelligent) และ

ความสาํเรจ็ (Successful) อาท ิบตัรเครดติ หนงัสอืพมิพธ์ุรกจิ คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ 

  4. ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถงึความหรหูรา (Sophistication) ไดแ้ก่ ความเหนือ

ระดบัทางสถานะสงัคม (Upper class) มเีสน่ห ์(Charming) เช่น รถยนตร์าคาแพง เครือ่งสาํอางชัน้

ด ีวสิกี ้ฯลฯ 

  5. ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่สดงออกถงึความบกึบนึ (Ruggedness) ไดแ้ก่ รกัอสิระและ

อยูเ่หนือกฎเกณฑ ์ (Outdoorsy) ความกรา้วแกรง่เขม้แขง็ (Tough) เช่น มอเตอรไ์ซค ์บุหรี ่กางเกง

ยนีส ์ฯลฯ 
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6. แนวคิดการใช้จดุจบั 

 การประกอบธรุกจิทุกประเภท ไมว่า่จะเป็นการผลติ การขายหรอืการใหบ้รกิาร ซึง่

เกีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภค ยอ่มตอ้งอาศยัสื่อมวลชน เพื่อบอกกล่าว ใหค้วามรูห้รอืจงูใจใหผู้บ้รโิภคสนใจ

และเกดิความพอใจในสนิคา้หรอืบรกิาร การโฆษณา (Advertising) เป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการ

ตดิต่อสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภค โดยอาศยัเหตุผลหรอืคุณสมบัตต่ิางๆ ของสนิคา้หรอืบรกิารมาใชใ้นการ

จงูใจ ดว้ยจดุมุง่หมายทีช่่วยใหก้ารจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร ผา่นมอืจากผูผ้ลติ ผูจ้าํหน่ายไปยงั

ผูบ้รโิภคโดยเรว็ทีสุ่ด (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 4) 

 การโฆษณา (Advertising) เป็นสิง่ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคอยา่ง

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้เพราะการโฆษณาเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีส่าํคญัทางการตลาด เป็นกระบวนการ

ทางดา้นสือ่มวลชนทีเ่กดิขึน้เพือ่จงูใจใหม้คีวามตอ้งการในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารขา่วสารการ

โฆษณา (Advertising Messages) ถอืไดว้า่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัองคป์ระกอบหน่ึงในกระบวนการ

สือ่สารการโฆษณา เพราะขา่วสารการโฆษณาเป็นการถ่ายทอดความคดิ แนวคดิ ภาพลกัษณ์ และ

อื่นๆ ของตวัสนิคา้/บรกิาร ไปสูผู่บ้รโิภค โดยใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆทีจ่ะเป็นตวัแทนความคดินัน้ๆ เพือ่

สรา้งความเขา้ใจ และแรงจงูใ จใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตแิละ /หรอืพฤตกิรรมตามทีผู่ส้ง่สารตอ้งการ 

ขา่วสารโฆษณาทีส่ามารถจงูใจผูบ้รโิภคไดน้ัน้จะมกีลยทุธก์ารสรา้งสรรค ์ (Creative Strategy) เพือ่

การจงูใจหรอืโน้มน้าวใจผา่นวธิใีดไดบ้า้งทีจ่ะทาํใหผู้ส้รา้งสรรคง์านโฆษณาเลอืกเน้ือหาขา่วสาร 

(Message Content) ไดอ้ยา่งจงูใจ ไมว่า่จะเป็นการพจิารณาเลอืกจดุจบัใจในการโฆษณา 

(Advertising Appeals) การพจิารณาเลอืกใชห้ลกัฐาน (Evidence) เพือ่พสิจูน์ใหผู้บ้รโิภคเชือ่มัน่ใน

สนิคา้หรอืการพจิารณาโครงสรา้งหรอืรปูแบบการเลอืกเขยีนขอ้ความโฆษณา (Message Structure 

or Form) (พรทพิย ์สมัปตัตะวนิช. 2546: 118) 

 6.1 กลยทุธโ์ฆษณาท่ีใช้อารมณ์ (Emotional Approach) 

 กลยทุธโ์ฆษณาทีใ่ชอ้ารมณ์ (Emotional Approach) จะเป็นกลยทุธท์ีไ่มใ่ชคุ้ณลกัษณะของ

สนิคา้มานําเสนอโดยตรง แต่จะใชว้ธิกีารเชือ่มโยงสนิคา้กบัความรูส้กึ จะเน้นไปทีก่ารสรา้งเรือ่งราว

หรอืการใสร่ายละเอยีด (Execution) คอ่นขา้งมาก เพือ่ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์างความรูส้กึต่องาน

โฆษณา และส่งผลต่อการสรา้งทศันคตต่ิอตวัโฆษณาและต่อตวัสนิคา้ในโฆษณาต่อไป กลยทุธ์

โฆษณาลกัษณะน้ีเชื่อว่า บุคคลไมรู่เ้สมอไปว่าเขาตอ้งการอะไร และทาํไม รวมทัง้อาจจะไมเ่ชื่อว่าสิ่ ง

ทีผู่บ้รโิภคพดูว่าเขาชอบสิง่นัน้เป็นเรือ่งจรงิ และบุคคลจะไมก่ระทาํอยา่งมเีหตุผลเสมอไป  ดงันัน้ 

การกระทาํบางอยา่งเป็นลกัษณะของกระบวนการทางจติวทิยามากกวา่ 

 เอเคอร ์และไมเออรส ์ (พรทพิย ์สมัปตัตะวนิช . 2546: 123; อา้งองิจาก Aaker; & Myers. 

1996: 295-296) เรยีกโฆษณาในลกัษณะน้ีวา่ โฆษณากระตุน้ความรูส้กึ (Feeling Advertising) จาก 

อารมณ์และความรูส้กึภายในตวัผูบ้รโิภคน้ี ทาํใหม้กีารนํามาใชเ้ป็นจดุจบัใจทางดา้นอารมณ์หรอืเชงิ 

จติวทิยาในงานโฆษณาไดด้งัน้ี 
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  1. จดุจบัใจดา้นความกลวั/กงัวลใจ (Fear/Anxiety Appeal) เป็นจดุจบัใจทีใ่ชค้อ่นขา้งมาก

ในงานโฆษณาสนิคา้หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอยา่งยิง่สนิคา้เพือ่สขุภาพและสนิคา้สว่นตวั 

เช่น ประกนัชวีติ เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล ์แปรงสฟีนั แชมพขูจดัรงัแค น้ํายาระงบั 

กลิน่กาย น้ํายาบว้นปาก เป็นตน้ จดุจบัใจดา้นความกลวั/กงัวลใจ 

  2. จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) นกัโฆษณาใชจ้ดุจบัใจดา้นอารมณ์ขนั

เน่ืองจากอารมณ์ขนัสามารถทาํใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์างการสือ่สารไดห้ลากหลาย เช่น สรา้งความ 

น่าสนใจไดด้ ีมอีทิธพิลต่อทศันคตก่ิอใหเ้กดิความรูส้กึในเชงิบวกต่อโฆษณาและต่อสนิคา้ สรา้งการ

จดจาํในจดุขายสนิคา้ได้  และอาจก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมตามทีต่อ้งการไดด้ว้ย อารมณ์ขนัสามารถ

กระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึอื่นๆ ตามมาดว้ยเช่นกนั เช่น ความรูส้กึสนุกสนานมชีวีติชวีา มคีวามสขุเป็น

ตน้ ทาํใหค้วามรูส้กึทีถ่กูกระตุน้ขึน้เชือ่มโยงกบัตราสนิคา้ ซึง่ในทีส่ดุมผีลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอตราสนิค้ า

ดว้ย อยา่งไรกต็าม การใชจ้ดุจบัใจดา้นอารมณ์ขนั จะตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากมทีัง้ผลดแีละ

ผลเสยี 

  3. จดุจบัใจดา้นเพศ (Sex Appeal) จดุจบัใจดา้นเพศ เป็นการสรา้งความสนใจโดยใช ้

ความมเีสน่หต่์อเพศตรงกนัขา้ม หรอืความเซก็ซีข่องผูใ้ชส้นิคา้ ซึง่เป็นจดุจบัใจที่ใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย

มากขึน้ เน่ืองจากความมเีสน่หต่์อเพศตรงกนัขา้ม ถอืไดว้า่เป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์

ทัว่ไปทีม่คีวามตอ้งการดา้นเพศ จงึทาํใหจ้ดุจบัใจในลกัษณะน้ีสามารถจงูใจผูบ้รโิภคใหห้นัมาสนใจ

ในโฆษณาได ้ทัง้ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชายและเพศหญงิ 

  4. จดุจบัใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal) ความอบอุ่นทีผู่บ้รโิภครบัรูจ้ากงาน

โฆษณานัน้สมัพนัธเ์ชื่อมโยงไดก้บัความรูส้กึทีล่กึซึง้ในเรือ่งของครอบครวั เช่น เรือ่งราวของเดก็ๆ 

ความรูส้กึเป็นเพือ่น ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความสมจรงิ ความสงบเยอืกเยน็ ความน่ารกั  

  5. จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง คอืการ

ใชจ้ดุสนใจทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึรปูรา่งหน้าตาทีน่่าสนใจ หรอืความเฉลยีวฉลาด หรอืบุคลกิภาพทีด่ ีหรอื 

คณุลกัษณะอื่นๆ ของบุคคล เมือ่ใชส้นิคา้ทีโ่ฆษณา ดงันัน้ผูท้ีใ่ชส้นิคา้หรอืผูท้ีม่องวา่ตนเอ งมี

ลกัษณะตรงตามทีโ่ฆษณาไดพ้ดูถงึ หรอืผูท้ีใ่ชส้นิคา้เพราะคูค่วรกบัสนิคา้นัน้ๆ ตวัอยา่งเช่นโฆษณา

เครือ่งสาํอางหรอืเครือ่งประทนิความงามต่างๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผูใ้ชส้นิคา้ทีม่บุีคลกิภาพหรอื

หน้าตาทีส่วยงามเมือ่ใชส้นิคา้ เช่น ลอรอีลั (L’ Oreal) ทีแ่สดงถงึคุณค่าขอ งสนิคา้ ทีคู่ค่วรกบั        

สาวสวย โดยใชข้อ้ความโฆษณาว่า “L’Oreal คุณค่าทีด่ฉินัคู่ควร” 

  6. จดุจบัใจทางดา้นดนตร ี (Music Appeal) ดนตรเีป็นองคป์ระกอบทางการสือ่สารที่

เป็นอวจันะภาษา (Nonverbal Communication) ทีส่าํคญัในงานโฆษณา เพราะดนตรสีามารถสรา้ง

อารมณ์ ความรู้ สกึใหเ้กดิขึน้กบัโฆษณา และในทีส่ดุจะกระตุน้ใหเ้กดิการชอบสนิคา้ทีโ่ฆษณา

มากกวา่สนิคา้อื่นๆ เพลงในงานโฆษณาอาจออกมาในรปูของเพลงโฆษณา หรอืดนตรปีระกอบ

โฆษณา ซึง่ก่อใหเ้กดิความสนใจต่อโฆษณา เป็นเครือ่งมอืสง่ขา่วสารการขาย และทีส่าํคญัคอืเป็น
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เครือ่งมอืก่อใหเ้กดิอารม ณ์ในโฆษณา นอกจากน้ีดนตรยีงัก่อใหเ้กดิการรบัรูใ้นความหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ เพือ่ใหผู้บ้รโิภครบัรูว้า่สนิคา้มลีกัษณะเป็นอยา่งไร หรอืสนิคา้แตกต่างจากคูแ่ขง่ 

อยา่งไร โดยผา่นทางลกัษณะของดนตรทีีใ่ช ้มสีนิคา้จาํนวนมากทีใ่ชด้นตร ีสือ่ความหมายและ

อารมณ์ในโฆษณา เ ช่น สนิคา้ราคาแพง เช่น รถยนต ์ซึง่ใชด้นตรก่ีอใหเ้กดิความรูส้กึภาคภมูใิจ

ความหรหูราของสนิคา้ได ้หรอืสนิคา้ทีนํ่าเสนอความสนุก ความรา่เรงิ กส็ามารถใชด้นตรสีรา้ง

ความรูส้กึสนุกสนานได ้

  7. จดุจบัใจดา้นประสาทสมัผสั (Sensory Appeal) จดุจบัใจในลกัษณะน้ี คอื โฆษณา

เน้นไปทีป่ระสาทสมัผสัทัง้หา้ คอื รสชาต ิสมัผสั การมองเหน็ การไดร้บักลิน่ และการไดย้นิ จดุจบัใจ 

ในลกัษณะน้ีเป็นไปไดท้ัง้จดุจบัใจทางดา้นอารมณ์และเหตุผล ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเน้ือหาขา่วสารที่

ตอ้งการจะเน้นในโฆษณา บางคนอาจเรยีกวา่เป็น จดุจบัใจทีผ่สมผสาน ระหวา่งอารมณ์และเหตุผล 

เช่น อาจมกีารผสมผสานกบัขา่วสารขอ้มลูดา้นราคาสนิคา้ หรอืผสมผสานกบัขอ้มลูดา้นคณุภาพ

สนิคา้ เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่นการนําเสนอ “แฮมเบอรเ์กอรท์ีอ่รอ่ยจนคุณยัง้ใจไมอ่ยู่ ” พรอ้มไปกบั

ขอ้เสนอการลดราคาพเิศษในช่วงเทศกาล หรอืโฆษณาขนมปงัโฮลวตีของการด์เินีย (Gardinia) ทีใ่ห ้

คณุคา่อาหารพรอ้มความอรอ่ย “อรอ่ยแท้ๆ  แมไ้มท่าอะไร” 

  8. จดุจบัใจโดยใชด้ารา (Star Appeal) คอื จดุจบัใจทีเ่น้นความหลงใหลทีผู่บ้รโิภคมต่ีอ

ดารา อาจเป็นดาราภาพยนตร ์นกัรอ้ง หรอืนกักฬีา เช่นเดยีวกบัจดุจบัใจดา้นประสาทสมัผสั นัน่คอื

จดุจบัใจดา้นดาราอาจเป็นไปไดท้ัง้อารมณ์และเหตุผล ขึน้อยูก่บัขา่วสารขอ้มลูทีนํ่ามาผสมผสานใน

งานโฆษณาวา่จะใหด้ารานัน้ๆ พดูอะไร อยา่งไร 

 

7. ข้อมลูบรรจภุณัฑ ์

 7.1 ความหมายของบรรจภุณัฑ ์ไดม้ผีูนิ้ยามความหมายไว ้ดงัน้ี 

 บรรจภุณัฑ ์หมายถงึ หน่วยรปูแบบของวตัถุภายนอก ทีท่าํหน้าทีป่กป้องคุม้ครอง หรอื

หอ่หุม้ผลติภณัฑภ์ายในใหม้คีวามปลอดภยั และสะดวกต่อการขนสง่ รวมทัง้ช่วยเอือ้อาํนวยใหเ้กดิ

ผลประโยชน์ทางการคา้และการบรโิภค (ประชดิ ทณิบุตร. 2531: 21) 

 บรรจภุณัฑ ์หมายถงึ การรวบรวมเพือ่เตรยีมสนิคา้สาํหรบัขนสง่ เพือ่ช่วยในการเกบ็รกัษา 

การจดัจาํหน่าย และสง่เสรมิการตลาด โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผลติภณัฑ ์ทัง้น้ีสนิคา้อาจบรรจอุยูใ่นบรรจภุณัฑต์ัง้แต่หน่ึงหรอืหลายชนิดโดยบรรจภุณัฑท์ี่ ใชม้ี

ตัง้แต่ ขวด หลอด กระป๋อง ห่อ ถุง กล่อง ลงั โดยทาํมาจากวสัดุต่างๆ กนั อาทเิช่น กระดาษ 

พลาสตกิ แกว้ โลหะ หรอืไม ้(อมรรตัน์ สวสัดทิตั. 2537: 5) 

 กล่าวโดยสรปุแลว้ บรรจภุณัฑ ์หมายถงึ สิง่ทีห่่อหุม้ ปกป้อง รกัษา และคุม้ครองผลติภณัฑ์

ใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย เ หมาะสม และสะดวกเมือ่ตอ้งขนสง่ไปยงัสถานทีต่่างๆและยงัสามารถ

อธบิายรายละเอยีดต่างๆ ทีจ่าํเป็นของผลติภณัฑไ์ดด้ว้ยตวัของมนัเอง  
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 7.2 ประเภทของบรรจภุณัฑ ์

 ดว้ยหลกัการในการออกแบบ  สามารถจาํแนกประเภทของบรรจภุณัฑไ์ด ้3 จาํพวก คอื 

 1. บรรจภุณัฑช์ัน้ในหรอืปฐมภมูิ   เป็นบรรจภุณัฑท์ีผู่ซ้ ือ้จะไดส้มัผสัเวลาทีจ่ะบรโิภค บรรจุ

ภณัฑน้ี์จะไดร้บัการโยนทิง้เมือ่มกีารเปิดและบรโิภคสนิคา้ภายในจนหมด เช่น ซองบรรจน้ํุาตาล เป็น

ตน้ บรรจภุณัฑน้ี์เป็นบรรจภุณัฑท์ีอ่ยูช่ ัน้ในสดุตดิกบัตวัสนิคา้ในการออกแบบบรรจภุณัฑช์ัน้ในมี

ปจัจยัทีต่อ้งพจิาร ณา 2 ประการคอื อนัดบัแรกจะตอ้งมกีารทดสอบจนมัน่ใจวา่อาหารทีผ่ลติและ

บรรจภุณัฑท์ีเ่ลอืกใชจ้าํตอ้งเขา้กนัได ้หมายความวา่ตวัอาหารจะไมท่าํปฏกิริยิาต่อผลติภณัฑ ์

ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้น้ีอาจจะเกดิจากการแยกตวัของเน้ือวสัดบุรรจภุณัฑเ์ขา้สูอ่าหาร  หรอืการทาํให้

บรรจภุณัฑเ์ปลีย่นแปลงรปูทรงไปเช่นในกรณกีารบรรจอุาหารใสเ่ขา้ไปในบรรจภุณัฑข์ณะทีอ่าหาร

ยงัรอ้นอยู ่เมือ่เยน็ตวัลงในสภาวะบรรยากาศหอ้ง จะทาํใหร้ปูทรงของบรรจภุณัฑบ์ดูเบีย้วได ้

เหตุการณ์น้ีจะพบบ่อยมากในขวดพลาสตกิทรงกระบอก ซึง่แกไ้ขไดโ้ดยการเพิม่รอ่งบนผวิ

ทรงกระบอกหรอืเปลีย่นรปูทรงเป็นสีเ่หลีย่มมมุมน  (ปุน่ คงเจรญิเกยีรติ ; และสมพร คงเจรญิเกยีรติ . 

2541) 

 2. บรรจภุณัฑช์ัน้ทีส่องหรอืทุตยิภมู ิเป็นบรรจภุณัฑท์ีร่วบรวมบรรจภุณัฑช์ัน้แรกเขา้

ดว้ยกนั เพือ่เหตุผลในการป้องกนัหรอืจดัจาํหน่ายสนิคา้ไดม้ากขึน้ หรอืดว้ยเหตุผลในการขนสง่ 

บรรจภุณัฑช์ั ้นทีส่องทีเ่หน็ไดท้ัว่ไป เช่น กล่องกระดาษแขง็ของหลอดยาสฟีนั ถุงพลาสตกิใส่ซอง

น้ําตาล 50 ซอง เป็นตน้ ในการออกแบบบรรจภุณัฑช์ัน้ทีส่องน้ีมกัจะเป็นบรรจภุณัฑท์ีต่อ้งวางแสดง

บนหิง้ ณ จดุขาย ดงันัน้ การเน้นความสวยงามและภาพพจน์ของบรรจภุณัฑช์ัน้ทีส่องจงึมคีวาม

จาํเป็นอยา่งยิ่ ง ตวัอยา่งเช่น กล่องยาสฟีนั การออกแบบของหลอดยาสฟีนัทีอ่ยูภ่ายในกไ็ม่

จาํเป็นตอ้งออกแบบใหส้อดสหีลายส ี ในทางกลบักนัถา้บรรจภุณัฑช์ัน้ในไดร้บัการออกแบบอยา่ง

สวยงาม  ในการออกแบบบรรจภุณัฑช์ั ้ นทีส่องน้ีอาจจะทาํการเปิดเป็นหน้าต่างเพือ่ใหเ้หน็ถงึความ

สวยงามของบรรจภุณั ฑช์ัน้ในทีอ่อกแบบมาอยา่งดแีลว้ ในกรณขีองตวัอยา่งถุงพลาสตกิใสซ่อง

น้ําตาล  50 ซองนัน้ ถุงพลาสตกิทีเ่ลอืกใชไ้มจ่าํเป็นตอ้งช่วยรกัษาคณุภาพของน้ําตาลมากเท่าซอง

ชัน้ใน เน่ืองจากทาํหน้าทีร่วมซองน้ํา ตาล 50 ซองเขา้ดว้ยกนัเพือ่การจดัจาํหน่ายแต่ตวัถุงเองตอ้ง

พมิพส์อดสอียา่งสวยงามเพราะเป็นถุงทีว่างขายบนหิง้ ณ จดุขาย 

 3. บรรจภุณัฑช์ัน้ทีส่ามหรอืตตยิภมู ิหน้าทีห่ลกัของบรรจภุณัฑน้ี์คอืการป้องกนัระหวา่ง

การขนสง่ บรรจภุณัฑข์นสง่น้ี อาจแบ่งยอ่ยเป็น 3 ประเภท คอื 

  - บรรจภุณัฑท์ีใ่ชจ้ากแหล่งผลติถงึแหล่งขายปลกี เมือ่สนิคา้ไดร้บัการจดัเรยีงวางบน

หิง้หรอืคลงัสนิคา้ของแหล่งขายปลกีแลว้ บรรจภุณัฑข์นสง่กห็มดหน้าทีก่ารใชง้าน บรรจภุณัฑ์

เหล่าน้ีเช่น แครแ่ละกะบะเป็นตน้ 

  - บรรจภุณัฑท์ีใ่ชร้ะหวา่งโรงงาน เป็นบรรจภุณัฑท์ีจ่ดัสง่สินคา้ระหวา่งโรงงาน ตวัอยา่งเช่น 

ลงัใส่ซองพรกิปน่ ถุงน้ําจิม้ เป็นผลผลติจากโรงงานหน่ึงสง่ไปยงัโรงงานอาหารสาํเรจ็รปูเพื่ อทาํการ

บรรจไุปพรอ้มกบัอาหารหลกั เป็นตน้ 
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  - บรรจภุณัฑท์ีใ่ชจ้ากแหลง่ขายปลกีไปยงัมอืผูอุ้ปโภคบรโิภค เช่น ถุงต่างๆ ทีร่า้นคา้ใส่

สนิคา้ใหผู้ซ้ ือ้ 

 การออกแบบบรรจภุณัฑช์ัน้ทีส่ามน้ี  จงึตอ้งคาํนึงถงึความสามารถในการป้องกนัสนิคา้

ระหวา่งการขนสง่  สว่นขอ้มลูรายละเอยีดบนบรรจภุณัฑข์นสง่จะช่วยในการจดัสง่เป็นไปอยา่ง

สะดวกและถกูตอ้ง  บรรจภุณัฑช์ัน้ทีส่ามน้ีจงึเรยีกอกีชือ่หน่ึงวา่บรรจภุณัฑเ์พือ่การขนสง่ 

 7.3 หน้าท่ีของบรรจภุณัฑ ์

 เน่ืองจากสภาวการณ์ตลาดในปจัจบุนัทาํใหบ้ทบาทหน้าทีข่องบรรจภุณัฑเ์ปลีย่นแปลงไป 

ซึง่แต่เดมิเปรยีบเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของสนิคา้ ทีใ่ชเ้พยีงเพือ่เกบ็ถนอมรกัษาสนิคา้ แต่เมือ่สนิคา้มี

ความหลากหลายเพิม่ขึน้ บรรจภุณัฑจ์งึถกูนํามาใชเ้ป็นกลยทุธท์างการตลาดเพือ่ใหส้นิคา้สามารถ

คงอยูใ่นตลาดได ้โดยบทบาทสาํคญัของบรรจภุณัฑใ์นดา้นการสือ่สาร มดีงัน้ี (ก่อเกยีรต ิวริยิะกจิพฒันา; 

และเตชา อศัวสทิธถิาวร. 2546: 14-15) 

 1. บรรจภุณัฑเ์ป็นเครือ่งชีบ่้งใหผู้บ้รโิภคทราบวา่สนิคา้คอือ ะไร รวมทัง้ทาํหน้าทีเ่ป็นตวั

อธบิายสรรพคุณ บ่งบอกถงึลกัษณะวธิกีารใช ้แหล่งผลติ ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดท้ราบรวมทัง้ขอ้ความ

ต่างๆ ทีก่ฎหมายกาํหนดอยา่งชดัเจน ซึง่จะช่วยใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในสนิคา้ทีซ่ือ้ไป 

 2. บรรจภุณัฑช่์วยสรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัสนิคา้ ทาํใหส้นิคา้แตกต่างจากคู่แขง่ชดัเจน 

 3. บรรจภุณัฑช่์วยในการขยายตลาด และรกัษาสว่นครองตลาด (Market share) การ

เปลีย่นแปลงหบีหอ่ช่วยใหเ้กดิการตื่นตวัในสายตาผูบ้รโิภค หรอืช่วยในการแนะนําสนิคา้ใหมอ่อกสู่

ตลาด บรรจภุณัฑท์ีด่ตีอ้งมลีกัษณะทีเ่ด่นชดั สามารถแสดงตวัตนอยา่งชดัเจนเมือ่วางโชว์

เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ และสามารถจงูใจใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้นัน้ๆ ได ้

 ในปจัจบุนั บรรจภุณัฑไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทเป็นอยา่งมากทางดา้นการตลาดเน่ืองจากผูซ้ือ้ได้

หนัมาใหค้วามสนใจกบับรรจภุณัฑเ์พิม่มากขึน้ รวมทัง้บรรจภุณัฑเ์องยงัสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการทัง้ของผูซ้ือ้และผูข้ายไดใ้นหลายๆ ประเดน็ อาทเิช่น ช่วยป้องกนัรกัษาสนิคา้ ช่วยเพิ่ ม

คณุคา่ใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์สรา้งความสะดวก ช่วยในดา้นการสือ่สารทางการตลาดรวมถงึช่วยสง่เสรมิ

ในการจดัจาํหน่าย (ก่อเกยีรต ิวริยิะกจิพฒันา; และเตชา อศัวสทิธถิาวร. 2546: 14-15) 

 นอกจากนัน้ ในอนาคตบรรจภุณัฑย์งัมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้มามบีทบาทมากขึน้ ทัง้ในดา้นการ

โฆษณาและการขาย (Advertising and selling) ดงันัน้ บรรจภุณัฑจ์งึกลายเป็นสิง่ทีแ่สดงรวมไว ้ซึง่

รปูรา่งลกัษณะทางกายภาพของบรรจภุณัฑ ์และการออกแบบ สสีนั รปูรา่ง ตราฉลาก ขอ้ความ

โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้จงึควรมวีธิกีารทีจ่ะทาํใหบ้รรจภุณัฑส์ามารถสือ่สารได ้ทัง้วจันสญัลกัษณ์

และทศันสญัลกัษณ์ โดยบรรจภุณัฑจ์ะตอ้งแสดงความโดดเด่นออกมาใหช้ดัเจนจากผลติภณัฑอ์ื่น 

และบรรจภุณัฑค์วรจะสรา้งความพงึพอใจ เกยีรต ิและศกัดิศ์ร ีสาํหรบัผูใ้ช ้(ปุน่ คงเจรญิเกยีรติ ; และ

สมพร คงเจรญิเกยีรต.ิ 2541) 
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 7.4 การออกแบบโครงสร้าง 

 การออกแบบโครงสรา้งของบรรจภุณัฑ ์ (The structure packaging design) หมายถงึ การ

กาํหนดลกัษณะ รปูรา่ง ปรมิาตร น้ําหนกั ขนาด การเลอืกประเภทวสัดทุีจ่ะนํามาผลติและประกอบ

เป็นภาชนะบรรจ ุใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อย การคุม้ครองรกัษาคณุภาพสนิคา้เหมาะสมกบั

กรรมวธิกีารผลติและการบรรจ ุการขนสง่ ลาํเลยีง และการเกบ็รกัษา (สติางศุ ์เจนวนิิจฉยั. 2548: 36) 

 หลกัการสาํคญัทีค่วรคาํนึงถงึ ในการออกแบบโครงสรา้งของบรรจภุณัฑป์ระกอบดว้ย การ

กําหนดขอ้มลูเบือ้งตน้ เช่น ขอ้กําหนดของสนิคา้ วสัดุ กลุ่มผูซ้ือ้ เป็นตน้ อกีทัง้ การกาํหนดหน้าที่

และความตอ้งการของผูซ้ือ้ เช่น สนิคา้ตอ้งการอะไรจากบรรจภุณัฑ ์และผูซ้ือ้ตอ้งการอะไรจากบรรจุ

ภณัฑ ์เพื่อกําหนดรปูลกัษณะของบรรจภุณัฑ ์โดยคาํนึงถงึหน้าทีข่องบรรจุ- ภณัฑแ์ละความตอ้งการ

ของผูซ้ือ้ควบคูก่นัไป รวมทัง้การกาํหนดกระบวนการผลติ การออกแบบใหม้กีารผลติทีไ่มยุ่ง่ยาก ทาํ

ใหต้น้ทุนในการผลติลดลงใหม้ากทีส่ดุ 

 กระบวนการออกแบบโครงสรา้งของบรรจภุณัฑ ์มขี ัน้ตอนทีส่าํคญั ดงัน้ี  (ประชดิ ทนิบุตร . 

2531: 116-138) 

 1. การกาํหนดนโยบายหรอืวางแผนยทุธศาสตร ์ (policy formulation or strategic 

planning) เช่น การตัง้วตัถุประส งคแ์ละเป้าหมายของการผลติ เงนิทุนงบประมาณการจดัการ และ

การกาํหนดสถานการณ์ (situation) ของบรรจภุณัฑ ์

 2. การศกึษาขอ้มลูและวจิยัเบือ้งตน้ (preliminary research) ไดแ้ก่การศกึษาขอ้มลู

หลกัการทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละวศิวกรรมการผลติ ตลอดจนการคน้พบสิง่ใหม่ๆ  ทีเ่กิ ดขึน้ 

และสอดคลอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งของบรรจภุณัฑ ์เช่น ความรูเ้กีย่วกบัวสัดบุรรจภุณัฑต่์างๆ 

กรรมวธิกีารผลติและบรรจหุบีหอ่ ตลอดจนพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์

 3. ศกึษาความเป็นไปไดข้องบรรจภุณัฑ ์ (feasibility study) โดยเริม่จากการสเกต็ช ์

(Sketch design) ภาพ เพื่อแสดงถงึรปูรา่ง ลกัษณะ และส่วนประกอบของโครงสรา้ง 2-3 มติ ิหรอื

อาจใชว้ธิกีารขึน้รปูแบบ 3 มติ ิโดยสามารถนําเสนอแนวความคดิไดห้ลายแบบ เพือ่ศกึษาถงึความ

เป็นไปไดใ้นเทคนิควธิกีารบรรจ ุการคาํนวณเบือ้งตน้ เงนิทุนงบประมาณ แลว้จงึพจิารณาคดัเลอืก

แบบรา่งไว ้เพือ่พฒันาใหส้มบรูณ์ในขัน้ตอนต่อไป 

 4. การพฒันาและแกไ้ขแบบ (design refinement) ขัน้ตอนน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งขยาย

รายละเอยีดปลกียอ่ยต่างๆ ของแบบรา่งใหท้ราบอยา่งละเอยีด โดยจดัเตรยีมเอกสารหรอืขอ้มลู

ประกอบ กาํหนดเทคนิคและวธิกีารผลติ การบรรจ ุวสัด ุการประมา ณราคา ตลอดจนการทดสอบ 

ทดลองบรรจ ุเพือ่หารปูรา่ง รปูทรงหรอืสว่นประกอบต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีข่องบรรจภุณัฑท์ี่

ตอ้งการ ดว้ยการสรา้งรปูจาํลองงา่ยๆ (mock up) ขึน้มา ดงันัน้จงึตอ้งจดัเตรยีมสิง่ต่างๆ เหล่าน้ี

อยา่งละเอยีดรอบคอบ เพื่อนําเสนอต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้กิ ดความเขา้ใจ ในการพจิารณาใหค้วาม

คดิเหน็สนบัสนุนยอมรบั หรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิในรายละเอยีดใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
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 5.  การพฒันาตน้แบบจรงิ (prototype development) เมือ่แบบโครงสรา้งไดร้บัการแกไ้ข

และพฒันา ผา่นการยอมรบัแลว้ ลาํดบัต่อมาผูอ้อกแบบตอ้งทาํหน้าทีเ่ขยีนแ บบเพือ่กาํหนดขนาด 

รปูรา่ง และสดัสว่นจรงิ ดว้ยการเขยีนภาพประกอบแสดงรายละเอยีดของรปูแปลน  (plan) รปูดา้น

ต่างๆ (elevations) ทศันียภาพ (perspective) หรอืภาพแสดงการประกอบ (assembly) ของ

สว่นประกอบต่างๆ มกีารกาํหนดมาตราสว่น (Scale) บอกชนิดและประเภทวสัดทุีใ่ช ้รวมถงึ  

ขอ้ความคาํสัง่ทีส่ ือ่สารความเขา้ใจกนัไดใ้นขบวนการผลติบรรจภุณัฑจ์รงิ หากแต่การทีจ่ะไดม้าซึง่ 

รายละเอยีดเพอื่ นําไปผลติจรงิไดน้ัน้ ผูอ้อกแบบจะตอ้งสรา้งตน้แบบจาํลองทีส่มบรูณ์ (Prototype) 

ขึน้มาก่อน เพือ่วเิคราะหโ์ครงสรา้ง และจาํแนกแยกแยะสว่นประกอบต่างๆ ออกมาศกึษา ดงันัน้ 

Prototype ทีท่าํขึน้ ควรสรา้งดว้ยวสัดทุีส่ามารถใหล้กัษณะและรายละเอยีด ใกลเ้คยีงกบับรรจภุณัฑ ์

ของจรงิใหม้ากทีสุ่ด  

 6.  การผลติจรงิ (Production) สาํหรบัขัน้ตอนน้ีสว่นใหญ่จะเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของฝา่ย

ผลติในโรงงาน ทีต่อ้งดาํเนินงานตามแบบแปลนทีน่กัออกแบบใหไ้ว ้ซึง่ทางฝา่ยผลติจะตอ้ง

จดัเตรยีมแบบพมิพข์องบรรจภุณัฑใ์หเ้ป็นไปตามกําหนด และจะตอ้งสรา้งบรรจภุณัฑจ์รงิออกมา

ก่อนจาํนวนหน่ึง เพือ่เป็นตวัอยา่ง (pre-production prototypes) สาํหรบัการทดสอบทดลอง และ

วเิคราะห ์เป็นครัง้สดุทา้ย หากพบว่ามขีอ้บกพรอ่งตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย แลว้จงึ

รบีดาํเนินการผลติ เพือ่นําไปบรรจแุละจาํหน่ายในลาํดบัต่อไป 

 7.5 การออกแบบกราฟิก 

 การออกแบบกราฟิก (Graphic design) หมายถงึ การสรา้งสรรคล์กัษณะสว่นประกอบ

ภายนอกของโครงสรา้งบรรจภุณัฑ ์ ใหส้ามารถสือ่สาร สือ่ความหมาย ความเขา้ใจในอนัทีจ่ะใหผ้ล

ทางดา้นจติวทิยา (psychological effects) ต่อผูบ้รโิภค เช่น ใหผ้ลในการดงึดดูความสนใจ การให

มโนภาพถงึสรรพคณุ ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์การกระตุน้ใหเ้กดิความทรงจาํบุคลกิลกัษณะของ

ผลติภณัฑ ์ยีห่อ้ผลติภณัฑ ์ผูผ้ลติ โดยการใชว้ธิกีารออกแบบ รปูทรงเฉพาะของบรรจภุณัฑ ์การใช้

ศลิปะในการจดัวางรปูภาพ ตวัอกัษร ตราสนิคา้ เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์  (logo) การใชส้ ี

ตลอดจนการเลอืกระบบการพมิพ ์เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์างดา้นการสือ่สารตามตอ้งการ (ปุน่ คง

เจรญิเกยีรต;ิ และสมพร คงเจรญิเกยีรต.ิ 2541: 185-186) 

 1. หลกัในการออกแบบกราฟิกของบรรจภุณัฑ ์

 ประกอบดว้ยหลกัในการจดัวางใหส้วยงามดงัต่อไปน้ี คอื 

  ก. หลกัการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอสนิคา้ เพือ่สือ่สารและสรา้งความเขา้ใจในการซือ้สนิคา้ 

สรา้งความเชือ่ถอื และศรทัธาในคณุภาพของสนิคา้ 

  ข. หลกัการผลิ ตทีต่อบสนองพฤตกิรรมของผูซ้ือ้โดยใชแ้นวโน้มทางการตลาด เพือ่

ออกแบบใหถ้กูตอ้งตามกลุม่ผูซ้ือ้ 
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  ค. หลกัการกําหนดขอ้มลูและจดัวางขอ้มลู ภาพประกอบ การใชส้ใีหเ้หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสนิคา้และกลุม่ผูซ้ือ้ เช่น กลุม่ผูซ้ือ้ทีเ่ป็นวยัรุ่น การจดัวางและสทีีใ่ชจ้ะตอ้งใหค้ว ามรูส้กึ

สนุกสนาน สดชืน่ เป็นตน้ 

 2. องคป์ระกอบของการออกแบบกราฟิก 

 องคป์ระกอบบนบรรจภุณัฑม์อียูห่ลากหลายประเภท ณ จดุขายทีม่สีนิคา้เป็นรอ้ยใหเ้ลอืก 

องคป์ระกอบต่างๆ ทีอ่อกแบบบนบรรจภุณัฑ ์เป็นปจัจยัสาํคญัในการเลอืกซือ้บรรจภุณัฑแ์ละสนิคา้ 

รายละเอยีดหรอืสว่นประกอบบนบรรจภุณัฑจ์ะแสดงออกถงึจติสาํนึกของผูผ้ลติสนิคา้และสถานะ 

(Class) ของบรรจภุณัฑ ์ซึง่สามารถขยบัเป็นสือ่โฆษณาระยะยาวสว่นประกอบทีส่าํคญับนบรรจุ

ภณัฑ ์อยา่งน้อยทีส่ดุควรประกอบดว้ย ชือ่สนิคา้ ตราสนิคา้สญัลกัษณ์ทางการคา้ รายละเอยีดของ

สนิคา้ รายละเอยีดสง่เสรมิการขาย รปูภาพ สว่นประกอบของสนิคา้ ปรมิาตรหรอืปรมิาณ ชือ่ผูผ้ลติ

และผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี และรายละเอยีดตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย เช่น วนัผลติ วนัหมดอาย ุเป็นตน้ 

 เมือ่มกีารเกบ็ขอ้มลูของรายละเอยีดต่างๆ แลว้ จงึเริม่กระบวนการออกแบบดว้ยการ

เปลีย่นขอ้มลูทีไ่ดม้าเป็นกราฟิกบนบรรจภุณัฑ ์โดยมจีดุมุง่หมายในการออกแบบดงัน้ี (ปุน่ คงเจรญิ

เกยีรต;ิ และสมพร คงเจรญิเกยีรต.ิ 2541: 185-186) 

  ก. เด่น (Stand out) ภายใตส้ภาวะการแขง่ขนัอยา่งรนุแรงทาํใหจ้าํเป็นตอ้งออกแบบ

บรรจภุณัฑใ์หด้เูด่นและสะดุดตา (catch the eye) จงึจะมโีอกาสไดร้บัความสนใจจากกลุม่เป้าหมาย

เมือ่วางประกบกบับรรจภุณัฑข์องคูแ่ขง่ เทคนิคทีใ่ชก้นัมากคอื รปูทรง และขนาด ซึง่ถอืไดว้า่เป็น

องคป์ระกอบพืน้ฐานของบรรจภุณัฑ ์หรอือาจใชก้ารตัง้ตราสนิคา้ใหเ้ดน่เป็นตน้ 

  ข. ตราภาพพจน์และความแตกต่าง (Brand image differentiate) เป็นความรูส้กึที่

จะตอ้งก่อใหเ้กดิขึน้กบักลุม่เป้าหมาย เมือ่มกีารสงัเกตเหน็แลว้สามารถจงูใจใหอ่้านรายละเอยีดบน

บรรจภุณัฑ ์การออกแบบตราภาพพจน์ใหม้คีวามแตกต่างน้ี เป็นวธิกีารออกแบบทีแ่พรห่ลายมาก 

  ค. ความรูส้กึรว่มทีด่ ีการออกแบบบรรจภุณัฑเ์ป็นงานพาณชิยศ์ลิป์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใหผู้้

ซือ้เกดิความรูส้กึรว่มทีด่ ีโดยเริม่จากการทาํใหเ้กดิความสนใจดว้ยความเด่นและเปรยีบเทยีบ

รายละเอยีดต่างๆ เพือ่จงูใจใหต้ดัสนิใจซือ้ โดยสรา้งความมัน่ใจเพิม่ขึน้สาํหรบักลุม่เป้าหมายบาง

กลุ่ม และจบลงดว้ยความรูส้กึทีด่ทีีส่ามารถสนองต่อความตอ้งก ารของผูซ้ือ้ได ้จงึก่อใหเ้กดิการ

ตดัสนิใจซือ้ หรอืซือ้ฉนัส ิ (Buy me) จงึนบัวา่เป็นรปูธรรมสดุทา้ย ทีบ่รรจภุณัฑต์อ้งทาํใหม้ขี ึน้ ดว้ย

เหตุน้ี การชกัจงูหวา่นลอ้มโดยรปู คาํบรรยาย สญัลกัษณ์ หรอืรางวลัทีไ่ดร้บั ยอ่มสรา้งใหเ้กดิ

ความรูส้กึอยากเป็นเจา้ของ และอยากทดลองสนิคา้พรอ้มบรรจภุณัฑน์ัน้ 

 3. ขัน้ตอนการออกแบบกราฟิกของบรรจภุณัฑข์ัน้ตอนการออกแบบกราฟิกของบรรจภุณัฑ ์

มสีว่นปลกียอ่ยทีค่วรคาํนึงถงึ ดงัน้ี (ปุน่ และ; สมพร คงเจรญิเกยีรต.ิ 2541: 194-199) 

  ก. การตัง้จดุมุง่หมาย ในการออกแบบกราฟิกของบรรจภุณัฑม์สีิง่จาํเป็นทีต่อ้ง รูห้รอื

ศกึษาขอ้มลู คอื ตําแหน่ง (Positioning) ของบรรจภุณัฑค์ูแ่ขง่ทีม่อียูใ่นตลาด ในกรณทีีบ่รรจภุณัฑม์ี

อยูใ่นตลาดแลว้ การทราบถงึตาํแหน่งยอ่มทาํใหต้ัง้จดุหมายในการออกแบบไดง้า่ย นอกจาก
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ตาํแหน่งของสนิคา้ สิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งคน้หาออกมา คอื จดุขาย หรอื USP (unique selling point) ของ

สนิคา้ทีจ่ะโฆษณาบนบรรจภุณัฑ ์ทัง้สองสิง่น้ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการตัง้จดุมุง่หมายของการ

ออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ ์

  ข. การวางแผน ปจัจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหร์วบรวมขอ้มลูขัน้ตน้เพือ่เตรยีมรา่ง

จดุมุง่หมายและขอบเขตของการออกแบบพฒันาบรรจภุณัฑ ์ก่อนที่ จะปรบัปรงุพฒันาบรรจภุณัฑ ์

อาจวางแผนได ้2 วธิ ีคอื การปรบัปรงุพฒันาใหฉ้กีแนว แตกต่างจากคูแ่ขง่ และการปรบัปรงุพฒันา

บรรจภุณัฑใ์หส้ามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัไดโ้ดยตรง ดว้ยบรรจภุณัฑท์ีด่กีวา่หรอืดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีถ่กู

กวา่ การตัง้เป้าหมายและวางแผนพฒันาบรรจภุณัฑด์ั งกลา่ว ตอ้งศกึษาสถานภาพบรรจภุณัฑข์อง

คูแ่ขง่พรอ้มทัง้ทราบถงึนโยบายของบรษิทัตวัเอง และกลยทุธก์ารตลาดทีจ่ะสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่

ได ้  

 7.6 การใช้บรรจภุณัฑเ์ป็นกลยทุธท์างด้านการตลาด 

 บรรจภุณัฑม์บีทบาททีส่าํคญัยิง่ต่อผูผ้ลติสนิคา้  เน่ืองจากบรรจภุณัฑส์ามารถทาํหน้าที่

สง่เสรมิการขาย  กระตุน้ยอดขายใหเ้พิม่ขึน้  ในเวลาเดยีวกนัมโีอกาสลดตน้ทุนสนิคา้อนัจะนําไปสู่

ยอดกาํไรสงูซึง่เป็นเป้าหมายของทุกองคก์รในระบบการคา้เสรี  (ปุน่; และสมพร คงเจรญิเกยีรติ . 

2541: 189-192) 

 คาํนิยาม  การตลาด  คอื  กระบวนก ารทางดา้นบรหิารทีร่บัผดิชอบต่อกลุม่เป้าหมายโดย

การคน้หาความตอ้งการและสนองความตอ้งการนัน้  เพือ่บรรลถุงึกาํไรตามทีต่อ้งการ 

 ตามคาํนิยาม  การตลาดประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั  3  ประการ  คอื  กลุ่มเป้าหมาย  

การสนองความตอ้งการ  และกาํไร  การกาํหนดกลุม่เป้าหมายเฉพาะนั ้ น  จาํเป็นตอ้งหาขอ้มลูจาก

ตลาด  พรอ้มทัง้คน้หาความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายในรปูของการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร  สว่น

การตอบสนองความตอ้งการนัน้  ตอ้งใชก้ลไกทางดา้นสว่นผสมทางการตลาด  เพือ่ชกัจงูให้

กลุม่เป้าหมายหรอืผูซ้ือ้ใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้เราแทนทีจ่ะซือ้ของคูแ่ขง่เพือ่บรรลกุาํไรทีไ่ดก้าํหนดไว ้

 กจิกรรมการตลาดในแต่ละขัน้ตอนของวฎัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์ รายละเอยีดปลกียอ่ยในการ

ช่วยเสรมิกจิกรรมต่างๆ มดีงัต่อไปน้ี 

 1. การใชโ้ฆษณา บรรจภุณัฑจ์าํตอ้งออกแบบใหจ้าํไดง้า่ย ณ จุ ดขาย หลงัจาก

กลุ่มเป้าหมายไดเ้หน็หรอืฟงัโฆษณามาแลว้ ในกลยทุธ์ น้ีบรรจภุณัฑม์กัจะตอ้งเด่นกว่าคู่แขง่หรอืมี

กราฟฟิกทีส่ะดุดตาโดยไมต่อ้งใหก้ลุ่มเป้าหมายมองหา ณ จดุขาย 

 2. การเพิม่ช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่องทางการจดัจาํหน่ายทีเ่ปลีย่นแปลงไปอาจ

จาํเป็นตอ้งมกีารออกแบบปรมิาณสนิคา้ต่อหน่วยขนสง่เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย หรอืมกีารพฒันาบรรจุภณัฑ์

สาํหรบัจดุขายใหม ่การเพิม่หิง้ ณ จดุขายทีเ่รยีกว่า POP (Point of Purchase) อาจมสีว่นช่วย

สง่เสรมิการขายเมือ่เปิดช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม ่

 3. เจาะตลาดใหม ่มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งออกแบบบรรจภุณัฑใ์หมใ่นการเจาะตลาด

ใหมห่รอืกลุ่มเป้าหมายใหม ่ในบางกรณอีาจจาํเป็นตอ้งเปลีย่นตราสนิคา้ใหมอ่กีดว้ย 
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 4. ผลติภณัฑใ์หม ่ถา้ผลติภณัฑใ์หมเ่ป็นสนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสนิคา้เก่า เช่น เปลีย่นจาก

การขายกลว้ยตากแบบเก่า เพิม่ผลติภณัฑใ์หมม่าเป็นกลว้ยตากชุบน้ําผึง้ อาจใชบ้รรจภุณัฑเ์ก่าแต่

เปลีย่นสใีหมเ่พือ่แสดงความสมัพนัธก์บัสนิคา้เดมิหรอือาจใชเ้ทคนิคของการออกแบบบรรจภุณัฑย์นิู

ฟอรม์ดงัจะกลา่วต่อไปในบทน้ี แต่ในกรณทีีเ่ป็นสนิคา้ใหมถ่อดดา้มจาํตอ้งออกแบบบรรจภุณัฑใ์หม่

หมด แต่อาจคงตราสนิคา้และรปูแบบเดมิไวเ้พือ่สรา้งความสมัพนั ธก์บัลกูคา้กลุม่ทีเ่คยเป็นลกูคา้

ประจาํของสนิคา้เดมิ 

 5. การสง่เสรมิการขาย จาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งมกีารออกแบบบรรจภุณัฑใ์หม ่เพือ่เน้นให้

ผูบ้รโิภคทราบวา่มกีารเพิม่ปรมิาณสนิคา้ การลดราคาสนิคา้ หรอืการแถมสนิคา้  รายละเอยีดบน

บรรจภุณัฑย์อ่มมสีว่นช่วยกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมคีวามอยากซือ้มากขึน้ 

 6. การใชต้ราสนิคา้  เป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมเีพือ่สรา้งความทรงจาํทีด่ต่ีอสนิคา้ 

บรรจภุณัฑท์ีม่ตีราสนิคา้ใหมค่วรจะไดร้บัการออกแบบใหมด่ว้ยการเน้นตราสนิคา้  รายละเอยีดใน

เรือ่งน้ีจะไดก้ลา่วต่อไปในหวัขอ้ตราสนิคา้ 

 7. เปลีย่นขนาดหรือรปูทรงของบรรจภุณัฑ ์โดยปกตสินิคา้แต่ละชนิดมวีฏัจกัรชวีติของตวั

มนัเอง (Product Life Cycle) เมือ่วฏัจกัรช่วงชวีติหน่ึงๆ อาจจาํเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นโฉมของบรรจุ

ภณัฑเ์พือ่ยดือายขุองวฏัจกัร ในบางกรณ ีการเปลีย่นขนาดอาจเกดิจากนวตักรรมใหมท่างดา้นบรรจุ

ภณัฑ ์เช่น การเลอืกใชว้สัดใุหมจ่งึมกีารเปลีย่นรปูทรงหรอืขนาด ไมว่า่จะเป็นสาเหตุใดกต็ามมคีวาม

จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารออกแบบบรรจภุณัฑใ์หมเ่พือ่การรกัษาหรอืขยายสว่นแบ่งการตลาด  

  

8. แนวคิดการใช้สี 

 สจีะช่วยออกแบบและจดัการภาพไดห้ลายประการคอื ช่วยใหภ้าพดเูหมอืนจรงิ ยํา้ในเรือ่ง

คลา้ยคลงึความแตกต่างและยํา้ความสาํคณั สรา้งอารมณ์ความรูส้กึ หน้าทีข่องสใีนดา้นความห้มอืน

จรงิ ความคลา้ยคลงึ ความแตกต่าง และการเน้นยํา้ โดยใชส้นีัน้สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน แต่การ

ตอบสนองทางอารมณ์ความรูส้กึนัน้ตอ้งอาศยัหลกัทางจติวทิยา ผลของการวจิยัพบวา่สทีาํใหค้วามรู

สกึต่างๆ กนั ดงัน้ี สทีีท่าํใหรู้ส่ดึเยน็ มสีน้ํีาเงนิ สเีขยีว สมีว่ง สเีหล่าน้ีทาํใหค้วามรูส่กึห่างไกล สีท่ีท่าํ

ใหรู้ส้กึอบอุ่น รอ้น มสีสีม้ และสอีดง สเีหลา่น้ีเป็นสีท่ีด่งึดดูความสนใจ (วรีะ โชตธิรรมาภรณ์. 2548) 

 

 ขอ้มลูจากหนงัสอื Pattern and Palette Sourcebook โดย Anvil Graphic Design, Inc. ซึง่

ไดเ้ป็นกลุ่มสทีีนิ่ยมใชใ้นงานออกแบบทุกแขนง  แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion) 

 เป็นกลุม่สขีองเทรนดแ์ฟชัน่ในปจัจบุนั จากเวทแีฟชัน่ระดบัสงู (Haute Couture) ไปจนถงึ

หน้านิตยสารแฟชัน่ชัน้นํา 
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ภาพประกอบ 51 กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion) 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005). 

  

 2. กลุ่มสป๊ีอป (Pop) 

 เป็นกลุม่สปีฐมภมูทิีส่วา่งสดใส สามารถนํามาสรา้งสรรค ์ผสานกนัเกดิเป็นสสีนัทีน่่าตื่นเตน้

ไดม้ากมาย 

 
 

ภาพประกอบ 52 กลุ่มสป๊ีอป (Pop) 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005). 

 

 3. กลุ่มสเีดคโค (Deco) 

 กลุม่สชุีดน้ีไดผ้สมผสานเอาความนุ่มนวลในเฉดสน้ํีาตาลอ่อนของศลิปะยคุอารต์นูโว (Art 

Nouveau) กบัสทีีฉู่ดฉาดของศลิปะยคุอารต์ เดคโค (Art Deco) ไวด้ว้ยกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 53 กลุ่มสเีดคโค (Deco) 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook (2005). 

 

 4. กลุ่มสเีอเชีย่น (Asian) 

 เป็นการหยบิยมืงานผา้ทอมอืญีปุ่น่แบบดัง้เดมิ และยงัรบัเอาอทิธพิลจากงานศลิปะ

ตะวนัออกชาตอิื่นๆ มาอกีดว้ย กลุม่สชุีดน้ีจงึทัง้ทรงพลงั และเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดกีบัทุกอยา่ง 
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ภาพประกอบ 54 กลุ่มสเีอเชีย่น (Asian) 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005). 

 

 5. กลุ่มสเีนเชอรลั (Natural) 

 กลุม่สชุีดน้ีสกดัมาจากสยีอ้มผา้ และวสัดธุรรมชาตทิีใ่ชใ้นงานสิง่ทอ ซึง่เป็นโทนสทีี่

กลมกลนืผสานกนัไดด้ ี

 
 

ภาพประกอบ 55 ลุ่มสเีนเชอรลั (Natural) 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005). 

 

 6. กลุม่สอีนิดสัเทรยีล (Industrial) 

 กลุม่สชุีดน้ีเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งสโีทนเยน็ กบัเฉดสหีมน่ของโลหะ และวสัดุ

ก่อสรา้งอื่นๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 56 กลุม่สอีนิดสัเทรยีล (Industrial) 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005). 
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9. แนวคิดภาพประกอบ 

 นภวรรณ คณานุรกัษ ์และกญัช ์อนิทรโกเศศ  (2546) กลา่ว วา่ การใชร้ปูภาพบนบรรจุ

ภณัฑเ์ป็นแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในการสือ่สาร บอกขอ้มลูและภาพลกัษณะของสนิคา้ 

รปูถ่ายและรปูวาดบนบรรจภุณัฑส์ามารถกระตุน้ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการสนิคา้และการ

ตอบสนองเชงิอารมณ์ทีม่ต่ีอตวัสนิคา้ ดงันัน้ รปูถ่ายและรปูวาดบนบ รรจภุณัฑเ์ป็นเครือ่งมอืทาง

การตลาดทีท่รงอานุภาพดงัน้ี 

 1. บอกความแตกต่างของสนิคา้ 

 2. สือ่ถงึหน้าทีข่องสนิคา้และขัน้ตอนการใชส้นิคา้ 

 3. เพิม่การดงึดดูดา้นอารมณ์ 

 4. ประเภทของสนิคา้หรอืรปูลกัษณ์ของสนิคา้ เช่น ของเลน่ตวัต่อ Lego มภีาพทีต่่อ

เรยีบรอ้ยแลว้จากชิน้สว่นต่างๆ ทีอ่ยูใ่นบรรจภุณัฑ ์

 5. สรา้งภาพลกัษณ์ความรูส้กึ เช่น ความรูส้กึเรว็ สื่อดว้ยภาพนกัวิง่ ลม หรอืการผ่อน

คลาย สือ่ดว้ยรปูทะเล ภเูขา สิง่ทีส่าํคญัอกีประเดน็หน่ึงทีต่อ้งคาํนึงถงึคอื การใชร้ปูถ่ายหรอืรปูวาด

เป็นสิง่ทีต่อ้งมทีกัษะพเิศษหรอืลกัษณะเฉพาะดา้น เพราะรปูถ่ายและรปูวาดไมส่ามารถใชท้ดแทน

กนัได ้เน่ืองจากการสือ่สารทีผู่บ้รโิภครบัรูไ้มเ่หมอืนกนัผดงุ พรมมลู (2547 : 47 ) กล่าวว่า 

ภาพประกอบสองมติ ิคอื การสรา้งภาพประกอบแบบพืน้ฐานทีท่าํสบืทอดกนัมาแต่อดตี นัน่คอื การ

เขยีนภาพแบบวาดเสน้หรอืระบายสบีนพืน้ระนาบแสดงควา มกวา้งและยาวเป็นแบบสองมติ ิผู้

สรา้งสรรคต์อ้งใชท้กัษะการวาดภาพเพือ่ถ่ายทอดจนิตนาการและเรือ่งราวออกมาใหผู้อ้ื่นรบัรูไ้ด ้

ภาพประกอบสองมติมิหีลายลกัษณะตามวธิกีารสรา้งสรรคด์งัน้ี 

 9.1 ลายเส้น (Drawing Illustration) 

 ภาพลายเสน้เป็นรปูแบบพืน้ฐานของการเขยีนภาพประกอบ กลา่วคอื เมือ่มนุษยร์ูจ้กั

ถ่ายทอดความคดิจนิตนาการออกมาเป็นเรือ่งราวดว้ยการขดีเขยีน กเ็ริม่ดว้ยการขดีเขยีนเป็นภาพ

ลายเสน้เพราะเป็นวธิทีีไ่มส่ลบัซบัซอ้น สามารถหาวสัดรุอบตวัมาเขยีนได ้เช่น แท่งถ่าน ดนิสอ สี

ชอลก์ ปากกา เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 57 ภาพประกอบลายเสน้ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/ttjQN และ http://goo.gl/YnB6T 
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 9.2 ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration) 

 ภาพประกอบจากภาพถ่ายจะแสดงเรือ่งราวใกลเ้คยีงความเป็นจรงิ ทัง้ส ีแสง เงา นิยมใช้

ภาพถ่ายประกอบในงานเขยีนเชงิวชิาการทีต่อ้งการแสดงขอ้มลูรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งใกลเ้คยีงความ

เป็นจรงิ เช่น งานดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ภาพประกอบจากภาพถ่ายพฒันาขึน้ตามความเจรญิ

ของเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ จะเลอืกนําภาพขาว -  ดาํหรอืภาพสมีาใชท้าํภาพประกอบกไ็ด ้ปจัจบุั น

ภาพประกอบทีถ่่ายดว้ยเครือ่งมอืวทิยาศาสตรด์าวเทยีมและภาพถ่ายทางอากาศ ไดถ้กูนํามาใช้

ประกอบงานพมิพท์างวชิาการดว้ย 
 

 
 

ภาพประกอบ 58 ภาพประกอบจากภาพถ่าย 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/pwcz9 และ http://goo.gl/Pt65S 

 

 9.3 ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร ์(Computer Graphic Illustration) 

 หลงัจากมกีารคดิคน้คอมพวิเตอรข์ึน้ใชใ้นการประมวลขอ้มลูและระบบงานสารสนเทศ กม็ี

การพฒันาโปรแกรมซอฟแวรส์าํหรบังานออกแบบต่าง ๆ ขึน้ รวมถงึโปรแกรมคอเรลดรอว ์ (Corel 

Draw) เพือ่การวาดภาพ คอมพวิเตอรจ์งึเขา้มามบีทบาทในงานสิง่พมิพท์ัง้การจดัหน้าหนงัสอื ก าร

ออกแบบตวัอกัษร การสรา้งภาพแบบสองมติแิละสามมติ ิผูอ้อกแบบสามารถถ่ายทอดจนิตนาการ

เป็นเรือ่งราวและสสีนัไดต้ามตอ้งการ ทีส่าํคญัคอื กระบวนการสรา้งภาพจะรวดเรว็กวา่วธิอีื่น จงึเป็น

ทีนิ่ยมใชก้นัในปจัจบุนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 59 ภาพประกอบจากคอมพวิเตอร์ 
 

 ทีม่า: http://goo.gl/12zxg และ http://goo.gl/EfZhX 
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10. แนวคิดการนําเสนอภาพประกอบ 

 ภาพประกอบทีนํ่ามาใชใ้นการออกแบบบรรจภุณัฑค์วรมคีวามสมัพนัธก์บัเรือ่งราวและ

ขอ้ความทีป่รากฏ เพราะภาพประกอบจะช่วยขยายเน้ือความใหม้คีวามน่าเชือ่ถอืมากชึน้ (ประ

ชติทณิบุตร. 2534: 139) เช่นเดียวกบัคาํกล่าวของ Mayers และ Lubliner (1998) ทีก่ล่าวว่า หาก

ถามผูบ้รโิภคโดยเฉลีย่วา่สิง่ใดทีด่งึดดูลกูคา้ใหม้าสนใจบรรจภุณัฑส์นิคา้ คาํตอบคอื การมภีาพของ

สนิคา้ทีน่่าสนใจปรากฎอยูด่ว้ย ดงันัน้การมภีาพสนิคา้บนบรรจภุณัฑจ์งึมคีวามสาํคญัและสามารถ

จาํแนกลกัษณะการนําเสนอไดด้งัน้ี 

 ประเภทและการนําเสนอภาพประกอบ ปิยะนุช กรองสวุรรณ วเิคราะหล์กัษณะการนําเสนอ

ภาพประกอบบนบรรจภุณัฑไ์ว7้ ลกัษณะ ดงัน้ี (ปิยะนุช กรองสวุรรณ. 2550: 54,104) 

 10.1 การนําเสนอภาพสินค้าเป็นตวัเอก  

 เป็นการนําเสนอเฉพาะภาพสนิคา้และผลติภณัฑเ์พยีงอยา่งเดยีว จดุสนใจของ

ภาพประกอบลกัษณะน้ีคอื การไดเ้หน็ภาพ และความชดัเจนของภาพสนิคา้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้

เป็นสาระสาํคญั โดยใชม้มุภาพทีน่่าสนใจนําเสนอบุคลกิของการเลน่นัน้ๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ 60 การนําเสนอภาพสนิคา้เป็นตวัเอก 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/ZDzAJ และ http://goo.gl/thZCC 

 

 10.2 การนําเสนอภาพโดยใช้ตวัการต์นูมาสคอตนําเสนอสินค้า หรือนําสินค้านัน้ๆ 

มาสร้างเป็นภาพการต์นู  

 การนําเสนอภาพลกัษณะน้ีใชก้ารต์นูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้มา 

นําเสนอสนิคา้ สามารถดงึดดูความสนใจไดด้ ีแต่มขีอ้จาํกดัคอืไมส่ามารถใชก้บัสนิคา้ได้ ทุกชนิดตอ้ง

ขึน้อยูก่บักลุม่เป้าหมายและบุคลกิของสนิคา้ ภาพการต์นูอาจมลีกัษณะเช่น คลา้ยของจรงิตลก

ขบขนัลอ้เลยีน การต์นูประดษิฐ ์เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 61 การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอต 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/TyKwk และ http://goo.gl/m4YHa 

 

 10.3 การนําเสนอภาพประกอบท่ีเสริมสร้างจินตนาการ  

 โดยการนําวตัถุ บุคคลฉากหลงั หรอืสถานการณ์เขา้ไปเสรมิในภาพเพือ่สรา้งบรรยากาศ

ใหก้บัผลติภณัฑ ์เป็นหลกัในการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัสนิคา้ ภาพลกัษณะน้ีถกูนํามาใชเ้พือ่เสรมิสรา้ง

บรรยากาศใหก้บัผลติภณัฑ ์โดยการเสรมิวตัถุ บุคคล  ฉากหลงั หรอืสถานการณ์ เพิม่เขา้ไปใหเ้กดิ

จนิตนาการ หรอืความสมจรงิมากยิง่ขึน้ เช่นภาพของรถยกลอ้ในเขตก่อสรา้ง ภาพหุน่ยนตใ์น

สมรภมูริบ ภาพยานอวกาศในจกัรวาล เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 62 การนําเสนอภาพประกอบทีเ่สรมิสรา้งจนิตนาการ  

 

 ทีม่า: http://goo.gl/MibZU 

 

 10.4 การนําเสนอภาพสินค้าขณะท่ีถกูใช้หรือเล่นอยู่  

 การแสดงภาพประเภทน้ีเป็นการแสดงภาพของสนิคา้ในขณะทีถ่กูนํามาใช ้ซึง่มบุีคคลเขา้

มารว่มอยูใ่นภาพนัน้ดว้ย ภาพลกัษณะน้ีปรากฏอยูบ่นบรรจภุณัฑข์องเลน่เดก็หลายลกัษณะ เช่น 

ภาพเดก็กาํลงัเลน่ของเลน่ทีเ่ป็นสนิคา้นัน้ๆ อยู ่ภาพ เดก็แสดงสหีน้าพอใจในตวัสนิคา้ (Happy 

Moment) หรอืภาพเดก็ทีเ่ป็นคนนําเสนอสนิคา้ เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 63 การนําเสนอภาพสนิคา้ขณะทีถ่กูใชห้รอืเลน่อยู่ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/aJ1eI 

 

 10.5 การนําเสนอภาพสินค้าท่ีโยงความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบับคุคลท่ีมีช่ือเสียง 

 เช่น ดาราภาพยนต ์นกักฬีา ฯลฯ เน่ืองจากโทรทศัน์ รายการเกมโชวแ์ละภาพยนตรม์ี

อทิธพิลอยา่งมากโดยเฉพาะกบัเดก็ จากการสาํรวจของ Roper Youth Report 1996 ชีช้ดัวา่ เดก็

ชาวอเมรกินัทัง้ชายและหญงิ โดยเฉลีย่ดโูทรทศัน์ 30 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์จงึถอืไดว้่าสื่อโทรทศัน์เป็น

สือ่ทีใ่ชภ้าพในการสือ่สารไดเ้ขา้ถงึเดก็วยัน้ีอยา่งทีส่ดุ ผูผ้ลติของเลน่จาํนวนมากจงึนําคารแ์รคเตอร์

ของนกัรอ้งนกัแสดงภาพยนตร ์ละครโทรทศัน์ หรอื แมแ้ต่นกักฬีาชือ่ดงัในการแขง่ขนักฬีาต่าง ๆ 

มาผลติเป็นของเลน่ สง่ผลถงึภาพบนบรรจภุณัฑ ์ทีม่กัจะนําภาพดาราหรอืนกัรอ้งนกัแสดง  นกักฬีา 

ทีเ่ป็นตน้แบบ มานําเสนอเพือ่ดงึดดูความสนใจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 64 การนําเสนอภาพสนิคา้ทีโ่ยงความสมัพนัธร์ะหวา่งสนิคา้กบับุคคลทีม่ชีือ่เสยีง  

 

 ทีม่า: http://goo.gl/Yf3oo 

 

 10.6 การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่ง การใช้ภาพศิลป์หรือรปูทรงท่ีเป็น 

นามธรรม (Abstract Design) 

 ในการสือ่ความหมายเกีย่วกบัสนิคา้ ภาพลกัษณะน้ีเป็นภาพทีแ่สดงสาระในตวั เป็นภาพที่

สือ่สารความหมายไดย้าก แต่อาจเหมาะสาํหรบัการตกแต่งหรอืเน้นขอ้ความใหเ้ดน่ชดั บางครัง้ก็

สามารถนํามาใชแ้กป้ญัหาในเรือ่งพืน้ทีว่า่งได ้หรอืช่วยในเรือ่งสมดลุในการจดัหน้า การนําเสนอภาพ

ลกัษณะน้ีโดยมากแลว้มกัใชก้บัของเลน่ประเภททีเ่ป็นงานดไีซน์ ซึง่ม ี
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ภาพประกอบ 65 การนําเสนอภาพโดยใชล้วดลายตกแต่ง การใชภ้าพศลิป์ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/6VPdi 

 

 10.7 การนําเสนอโดยเน้นช่ือสินค้า ตราสินค้า เคร่ืองหมายการค้า  

 การนําเสนอภาพสญัลกัษณ์นิยมใชก้ั บสญัลกัษณ์ทีต่ดิตาผูบ้รโิภคมาก ๆ เพราะผูบ้รโิภค

สามารถจดจาํถงึตราหรอืสญัลกัษณ์ดงักลา่วได ้โดยมวีธิกีารคอื นําชือ่สนิคา้ หรอืตราสนิคา้มาจดัวาง

บนหน้ากลอ่ง 

 

 

ภาพประกอบ 66 การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอต 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/xDWah 

 

11. แนวคิดรปูทรง 

 เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ อยธุยา กลา่ววา่ บนพืน้ผวิของงานสองมติ ิรปูทรงทีไ่มใ่ช่จดุหรอืเสน้ ที ่

มลีกัษณะแบบทัง้หมด คอื ระนาบ ระนาบเกดิจากแนวเสน้ทีต่่อเน่ืองซึง่เป็นองคป์ระกอบในความคดิ

ทีปิ่ดลอ้มพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึง ทาํใหเ้กดิขอบของรปูทรง ดงันัน้ลกัษณะพเิศษของเสน้ดงักล่าวและ

ความสมัพนัธต่์อกนัจะเป็นตวักาํหนดและมผีลต่อรปูรา่งของ รปูทรงระนาบ (Planar Form) การจดั

กลุม่รปูรา่งลกัษณะต่างๆ ของรปูทรงระนาบ  (Form as Plane) แบ่งไดเ้ป็น (เอือ้เอน็ด ูดศิกุล ณ 

อยธุยา. 2543) 
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 1. รปูเรขาคณติ (Geometric) กําหนดโครงสรา้งโดยวธิคีณติศาสตร ์

 

 
 

ภาพประกอบ 67 รปูทรงเรขาคณติ 
 

 2. รปูธรรมชาต ิ(Organic) ประกอบจากเสน้โคง้ มลีกัษณะคลา้ยของเหลวทีเ่ตบิโตได ้

 
 

ภาพประกอบ 68 รปูธรรมชาติ 

 

 3. รปูทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง (Rectilinear) ประกอบจากเสน้ตรง ซึง่ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 

ทางคณติศาสตร ์

 
 

ภาพประกอบ 69 รปูทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง 

 4. รปูทีผ่ดิปกต ิ(Irregular) ประกอบจากเสน้โคง้และเสน้ตรง ซึง่ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 

ทางคณติศาสตร ์

 
 

ภาพประกอบ 70 รปูทีผ่ดิปกต ิ

 5. รปูอสิระ (Hand-Draw) การเขยีนดว้ยมอื ลายมอื ทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งมอืประกอบ 

 
 

ภาพประกอบ 71 รปูอสิระ 

 6. รปูจากอุบตัเิหตุ (Accidental) ทาํขึน้โดยไมต่ัง้ใจ มกัเป็นผลมาจากกรรมวธิหีรอืวสัดใุดๆ 

 
 

ภาพประกอบ 72 รปูจากอุบตัเิหตุ 
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12. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ปลกูเกษม ชตูระกูล (2550: บทคดัยอ่) พบวา่การออกแบบตน้แบบบรรจภุณัฑส์ม้พนัธุส์าย

น้ําผึง้ ทีนํ่าเอาเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงใหมม่าใชน้ัน้ สามารถช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัตวั

สนิคา้และบรรจภุณัฑใ์หม้คีวามโดดเดน่ มสีสีนัสวยงาม มคีณุคา่ ดงึดดูความสนใจเมือ่วางจาํหน่าย 

เหมาะสมทีจ่ะซือ้ไปเป็นของฝาก และยงัช่วยในการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของสนิคา้ทีเ่ป็นของฝากจาก

จงัหวดัเชยีงใหมใ่หม้คีุณภาพดยีิง่ขึน้ 

ประจวบ เพิม่สวุรรณ (2555: บทคดัยอ่ ) ไดว้จิยัการบรรจภุณัฑพ์บวา่มบีทบาทสาํคญัต่อ

ความสาํเรจ็ของธรุกจิเน่ืองจากสามารถเป็นสือ่โฆษณา ณ จดุขายปลกีไปสูม่อืผูซ้ือ้โดยตรง แสด งถงึ

ชือ่เสยีงของบรษิทัผูผ้ลติ ตราสนิคา้ คณุสมบตัสิรรพคณุและวธิกีารใชส้นิคา้ และยงัช่วยสรา้ง

ภาพลกัษณ์ใหส้นิคา้และองคก์รได ้นอกจากน้ี บรรจภุณัฑย์งัมบีทบาทสาํคญัต่อการคา้และการ

บรกิาร ในฐานะช่วยอาํนวยความสะดวกแก่การขนสง่สนิคา้ โดยทาํหน้าทีใ่นการปกป้องและคุม้ครอง

สนิคา้ใหป้ลอดภยัจนถงึมอืผูบ้รโิภคบรรจภุณัฑเ์ป็นปจัจยัหน่ึงทีจ่ะช่วยเพิม่มลูคา่ใหก้บัผลติภณัฑ์

และการตลาดได ้การตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืผลติภณัฑต่์างๆ มไิดข้ึน้อยูก่บัชนิดและคณุภาพของ

สนิคา้เพยีงอยา่งเดยีวหากแต่ยงัขึน้อยูก่บัรปูแบบและภาพลกัษณ์ของบรรจภุณัฑจ์งูใจภ ายนอกของ

สนิคา้นัน้ดว้ย ทาํใหบ้รรจภุณัฑม์บีทบาทสาํคญัยิง่ต่อการจาํหน่ายสนิคา้และผลติภณัฑต่์างๆ 

ชาครติ เกตุเรอืงโรจน์  (2554: บทคดัยอ่) ในภาพรวมจากการทีผู่ว้จิยัไดร้บัฟงัขอ้เสนอแนะ

และคาํวจิารณ์เกีย่วกบัผลงานการออกแบบในครัง้น้ีพบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามสนใจเกี่ ยวกบั

ผลงานออกแบบ ภายใตก้ารนําแนวความคดิดา้นวฒันธรรมมาใชส้รา้งสรรค ์อกีทัง้ยงัมคีวามเป็นไป

ไดต่้อการนําไปใชจ้รงิ ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านนัน้มคีวามแตกต่างกนับา้งตามคณุวฒุ ิ

ความสามารถและประสบการณ์ นอกจากน้ีอาจยงัมเีรือ่งของทศันคตสิว่นบุคคล ซึง่ผูว้จิ ั ยไดท้าํการ

แบ่งผลการวจิยัออกเป็นสาระสาํคญัในดา้นต่างๆ 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวา

จงัหวดัชยันาท จากแนวเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขัน้ตอนการ

ดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

  1. การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  4. การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 

  5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ผูว้จิยักาํหนดกลุม่ประชากรโดยการรา่งแบบบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑส์ม้โอแปรรปูขาว

แตงกวาจงัหวดัชยันาท จากแนวคดิทีไ่ดม้าจากการวเิคราะหแ์ละศกึษาขอ้มลูปฐมภมูแิละทุตยิภมู ิ

 1.2 กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 

  กาํหนดกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีารเลอื กกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง และทาํการคดัเลอืกรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบบรรจภุณัฑ ์

    

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   

 ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ประกอบการ

ศกึษาวจิยั โดยมขีัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

  2.1 ศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอ

ขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท จากแนวเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และวธิกีารสรา้งเครือ่งมอื เพือ่เป็นความรู้

พืน้ฐานอนัเป็นแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอืตามขอบเขตเน้ือหา 

  2.2 สรา้งแบบประเมนิทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิีเ่หมาะสมกบัแรงจงูใจใน

การท่องเทีย่วเพือ่คดัเลอืกทุนทีใ่ชใ้นการออกแบบพฒันาบรรจภุณัฑ ์

  2.3 สรา้งแบบประเมนิบุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแปรรปูเพือ่หาบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมกบั

สม้โอแปรรปู 
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  2.4 สรา้งแบบประเมนิจดุจบัใจทีเ่หมาะสมกบับุคลกิภาพเพื่อสรา้งกลยทุธก์ารออกแบบ

บรรจภุณัฑ ์

  2.5 สรา้งแบบประเมนิองคป์ระกอบการออกแบบบรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัจดุจบัใจ 

เพือ่ใชใ้นการพฒันาบรรจภุณัฑ ์

  2.6 สรา้งแบบประเมนิดา้นรปูแบบ โดยแบ่งเป็น 5 เกณฑ ์ไดแ้ก่ เกณฑก์ารเพิม่มลูค่า

ใหก้บัสนิคา้ เกณฑด์า้นความเหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ เกณฑด์า้นการออกแบบ เกณฑ์

ดา้นกระบวนการผลติ  โดยผูเ้ชีย่งชาญทางดา้นงานออกแบบและงานสรา้งสรรค ์แลว้นํามาวเิคราะห์

สรปุผลเฉพาะสาํหรบับรรจภุณัฑส์ม้โอแปรรปูจงัหวดัชยันาท   

  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู    

 ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาดงัน้ี 

  3.1 เกบ็รวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้จากเอกสาร หนงัสอืตาํรา งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุน

วฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลกิภาพ จดุจบัใจ 

และองคป์ระกอบการออกแบบบรรจภุณัฑ ์  

  3.2 เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม จากการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูในงานวนัสม้โอขาวแตงกวาชยันาท

โดยใชเ้ครือ่งมอืวจิยัดงัน้ี 

  3.3 สาํรวจความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญในรปูแบบประเมนิต่างๆ ทีส่รา้งไว ้และแบบ

ประเมนิรปูแบบจากกลุ่มตวัอยา่งตามแนวทางการวจิยั  

  

4. การจดักระทาํและวิเคราะหข้์อมลู   

 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูจากจากเอกสาร งานวจิยั และการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ทาํวเิคราะหข์อ้มลู

ตามจดุมุง่หมายและประเดน็ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นขอบเขตของเน้ือหา ตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 4.1 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสาร งานวจิยั แบบสอบถามมาทาํการจดัระบบขอ้มลู 

 4.2 ทาํการวเิคราะห ์และบนัทกึขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ  ในการวเิคราะหข์อ้มลู แบบสอบถาม

ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยเป็นการประเมนิแบบมาตราสว่น (Rating Scale) ซึง่กาํหนดคา่คะแนน 

ออกเป็น 5 ระดบั ตามวธิขีอง ลเิคอร ์(พวงรตัน์ ทวรีตัน์.2540: 114) ดงัน้ี 

    5 หมายถงึ ระดบัดมีาก 

    4 หมายถงึ ระดบัด ี

    3 หมายถงึ ระดบัพอใช ้

    2 หมายถงึ ระดบัควรปรบัปรงุ 

    1 หมายถงึ ระดบัใชไ้มไ่ด ้

 กาํหนดเกณฑ ์การแปลความหมาย ขอ้มลูทีเ่ป็นคา่เฉลีย่ต่างๆ ดงัน้ี 
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 คา่เฉลีย่ระหวา่ง   ความหมาย 

    4.51 - 5.0       ระดบัดมีาก 

    3.51 - 4.50        ระดบัด ี

    2.51 - 3.50        ระดบัพอใช ้

    1.51 - 2.50        ระดบัตอ้งปรบัปรงุ 

    1.00 - 1.50      ระดบัใชไ้มไ่ด ้

 โดยวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้เฉพาะดา้น แลว้รวบรวมทุกดา้นนําเสนอในรปูแบบตาราง พรอ้มคาํ

บรรยายประกอบการวเิคราะห ์

 4.3 สงัเคราะหข์อ้มลู นําผลการวเิคราะหม์ากาํหนดรปูแบบในการออกแบบและพฒันา

รปูแบบบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท จากแนวเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

 4.4 ทาํการออกแบบและรา่งแบบ (Sketch Design) บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาว

แตงกวาจากแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์จาํนวน 3 แนวทาง  

 4.5 กระบวนการพฒันาออกแบบ บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจาก

แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ ประเมนิรปูแบบการออกแบบ จากการคด้เลอืกจาก 3 แนวทาง โดย

ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ ทางดา้นออกแบบ และงานคดิสรา้งสรรค์  โดยมคีุณวุฒทิางการศกึษาตัง้แต่

ระดบัปรญิญาโทขึน้ไป หรอื มคีณุวุ ฒทิางการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละมปีระสบการณ์ในการทาง

งานดา้นการออกแบบและงานสรา้งสรรค ์10 ปีขึน้ไป จาํนวน 4 คน 

 4.6 ทาํการพฒันาแบบและปรบัแกไ้ขแบบจากคาํแนะนําของกลุม่ตวัอยา่ง 

 4.7 ทาํตน้แบบ ของรปูแบบบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท 

จากแนวเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

 4.8 ผูเ้ชีย่วชาญ ทางดา้นออกแบบ และงานคดิสรา้งสรรค์  ประเมนิคุณภาพรปูแบบและ

ประสทิธภิาพของ บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑ์ แปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท จากแนวคดิ

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

 4.9 เผยแพรง่านงานวจิยั 

 

5.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาวเิคราะหผ์ลโดยการใชส้ถติแิบบงา่ย 

คา่สถตินํิามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่   
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 สถิติบรรยาย 

 -   คา่เฉลีย่  (บุญชม ศรสีะอาด. 2535: 120) 

 

 

 

 

  เมือ่   คอื   ค่าเฉลีย่ 

   ΣX   คอื  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   N   คอื  จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด 

 

-   คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรสีะอาด. 2535: 103) 

 

 

 

 

 

     เมือ่   S.D.   คอื  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

   ΣX
2

   (ΣX)

   คอื  ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 
2

   N   คอื  จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด 

  คอื  กาํลงัสองของคะแนนผลรวม 
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แผนผงัการดาํเนินการวิจยั 

 (RESEARCH AND DEVELOPMENT DIAGRAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั 

ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

- แรงจงูใจในการท่องเทีย่ว 

- ทนุวฒันธรรมและทนุธรรมชาตจิงัหวดัชยันาท 

 

 

แบบสอบถาม/วเิคราะหข์อ้มลู

กาํหนดแนวคดิการออกแบบ 

คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างงานวจิยัโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 แนวทาง 

สรา้งบรรจภุณัฑภ์ณัฑต์น้แบบ 

ตรวจสอบ/ปรบัปรุง และทาํการคดัเลอืก 

โดยผูเ้ชีย่วชาญ เหลอื 1 แนวทาง   

นําแนวทางทีไ่ดร้บัการประเมนิมาพฒันา 

แบบร่างบรรจภุณัฑ ์ 

ประเมนิประสทิธภิาพตน้แบบ 

เผยแพร่งานวจิยั 

การเพิม่มลูคา่สนิคา้ 

- บุคลกิภาพสนิคา้ 

- จุดจบัใจ 

- องคป์ระกอบการออกแบบ 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การนําเสนองานวจิยั เรือ่งการศกึษาและพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ป รรปูสม้โอขาว

แตงกวาจงัหวดัชยันาท จากแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์  ครัง้น้ี ผูว้จิยันําเสนอผลการศกึษา และผล

การวเิคราะหแ์บบสอบถาม และแบบประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ ในรปูแบบตารางประกอบคาํอธบิาย

โดยแบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เสนอผลการศกึษาขอ้มลูปฐมภมูิ  ทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่

จงัหวดัชยันาท ตามทีส่าํนกังานคณะกรรม การพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) ได้

กาํหนดประเภทไว ้ 

 ส่วนท่ี 2 เสนอผลการ ศกึษาหาทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท 

โดยแบ่งเป็น 2 ตอนไดแ้ก่ 

  ตอนที ่2.1 เสนอผลการศกึษาทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดั

ชยันาทที่ โดยใชแ้นวคดิ แรงจงูใจ ของ John Swarbrooke ทีป่รากฎ ในหนงัสอืเรือ่ง Consumer 

Behavior in Tourism.   

  ตอนที ่2.2 เสนอการประยกุตด์ดัแปลง องคป์ระกอบจากทุนทางวฒันธรรมและทุน

ธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดัชยันาทเพือ่นํามาใชใ้นการออกแบบบรรจภุณัฑ ์

 ส่วนท่ี 3 เสนอผลการศกึษาลกัษณะบุคลกิภาพตราสนิคา้ผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาว

แตงกวาจงัหวดัชยันาท  โดยใชแ้นวคดิ  Brand Personality Scale(BPS: The Big Five) ของ 

Jennifer Aaker ทีป่รากฏในหนงัสอื A Butterworth-Heinemann.   

 ส่วนท่ี 4 เสนอผลการศกึษาสรา้งกรอบแนวคดิ เพือ่ กาํหนดทศิทาง ในการพฒันาออกแบบ

บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท โดย แนวคดิจดุจบัใจของใช้ Aaker 

and Myers. ทีป่รากฏในหนงัสอื Advertising Management. 

 ส่วนท่ี 5  เสนอผลการศกึษาสรา้งกรอบการออกแบบ เพือ่ใชเ้ป็นโจทยใ์นการพฒันา

ออกแบบบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท โดยหาองคป์ระกอบการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ ์ ไดแ้ก่กลุ่มส ีโดยใชแ้นวคดิจากหนงัสอื  Pattern and Palette Sourcebook, 

ภาพประกอบ, การนําเสนอภาพประกอบ และรปูทรง 

 ส่วนท่ี 6 เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการประเมนิผลรปูแบบบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปร

รปูสม้โอขาวแตงกวา จาํนวน 3 แนวทาง โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค ์โดยแบ่งเกณฑเ์ป็น 5 เกณฑ ์ไดแ้ก่ เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรค์  เกณฑก์ารเพิม่มลูค่า

ใหก้บัสนิคา้ เกณฑด์า้นความเหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ เกณฑด์า้นการออกแบบ เกณฑ์

ดา้นกระบวนการผลติ 
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ผลการวิเคราะห ์ ส่วนท่ี 1  

 ผลการศกึษาทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ตามทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ไดก้ําหนดประเภทไว ้พบว่า 

 

ตาราง 1 สรปุผลการศกึษาทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท 

 

ทุนทางวฒันธรรมและทนุ

ธรรมชาติท้องถ่ิน 

จาํนวนท่ีปรากฎ 

งานฝีมือและหตัถกรรม ปรากฏ 17 ทุน ได้แก่  

หุน่ฟางนก, ผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสาน, ผลติภณัฑเ์สื่อกก, 

ผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา, ทีน่อนดกัคะนน, ไมก้วาดดอกหญา้, 

ไมจ้ิม้ฟนั,หาดท่าสาด, ไมก้า้นธปู, ผา้ทอพืน้เมอืงเนินขาม, ผา้

ทอกุดจอก, เครือ่งป ัน้ดนิเผา, ผลติภณัฑเ์ครือ่ง, เคลอืบลาย

ครามและเครือ่งเบญจรงค ์แชมพสูมนุไพร, ผา้ทอมอืผา้จก, ผา้

ลวดลายมดัหมี ่   
 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปรากฏ 27 ทุน ได้แก่ 

แมน้ํ่าเจา้พระยา, แมน้ํ่าท่าจนี , แมน้ํ่าน้อย, บงึฉวาก, บงึละหาน

ใหญ่, บงึละหาดบวั , บงึประจาํรงั , เขาพลอง , เขาสรรพยา , เขา

สารพดัด,ี บงึกระจบัใหญ่ , สวนนกชยันาท , พพิธิภณัฑพ์นัธุป์ลา

ลุม่น้ําเจา้พระยา , วงัมจัฉาปลา , งานมหกรรมหุน่ฟา ง, งานวนั

สม้โอชยันาท , งานนมสัการรอยพระพทุธบาทจาํลอง , งาน

นมสัการหลวงพอ่ธรรมจกัร , งานนมสัการหลวงพอ่โตวดัพชิยั

นาวาส, ภาษาหว้ยกรด, ภาษาลาวคัง่ ,  นกยงู, นกเป็ดแดง , นก

จาบเลก็, ปลาราห,ู ปลากระโห,้ ปลาเบีย้ว   
 

การแพทยแ์ผนไทย ไม่ปรากฏทนุ 
 

อาหารไทย ปรากฏ 8 ทุน ได้แก่ 

สม้โอขาวแตงกวา , ตน้มะตมู , ขา้วเจา้พนัธช์ยันาท 1, น้ําตาล

โตนด, ปลารา้,   ขา้วซอ้มมอื, ขา้วหลาม, ขนมกง   
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ทุนทางวฒันธรรมและทนุ

ธรรมชาติท้องถ่ิน 

จาํนวนท่ีปรากฎ 

ศิลปะการแสดง ปรากฏ 2 ทุน ได้แก่ 

ราํโทนหรอืราํมะนา, เพลงเรอืบก 
 

ทศันศิลป์ ปรากฏ 6 ทุน ได้แก่  

หลวงพ่อธรรมจกัร, หลวงพ่อเพชร, หลวงพ่อธรรมจกัร, พระ

พุทธมหาศลิา, ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดัปากคลองมะขามเฒา่ , 

ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดัโพธาราม 
 

ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์ ไม่ปรากฏทนุ 
 

การพิมพ ์ ไม่ปรากฏทนุ 
 

การกระจายเสียง ไม่ปรากฏทนุ 
 

ดนตรี ปรากฏ 1 ทุน ได้แก่ 

การประพนัธเ์พลงทีเ่กีย่วกบัความเก่งกลา้ของบรรพบุรษุวรีชน 
  

การออกแบบ ปรากฏ 2 ทุน ได้แก่ 

ผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรป์ระดบัมกุ, ทีน่อนดกัคะนน    
 

แฟชัน่ ไม่ปรากฏทนุ 
 

สถาปัตยกรรม ปรากฏ 7 ทุน ได้แก่ 

พระปรางคท์รงยอดกลบีมะเฟือง, หอพระไตรปิฎกทรงไทย, 

เจดยีว์ดัพระแกว้, เจดยีว์ดัพระยาแพรก, เจดยีว์ดัโตนดหลาย, 

เจดยีว์ดัพระบรมธาตุ, เขือ่นเจา้พระยา   
 

การโฆษณา ไม่ปรากฏทนุ 
 

ซอฟตแ์วร ์ ไม่ปรากฏทนุ 
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สรปุผลจากตาราง 1 

 จากตาราง 1 พบวา่  ทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท ตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) ไดก้ําหนดประเภทไว้  คอื

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ความหลากหลายทางชวีภาพ  มจีาํนวนมากทีส่ดุถงึ 27 ทุน อนัดบัสอง

งานฝีมอืและหตัถกรรม  มจีาํนวน 17 ทุน อนัดบัสาม อาหารไทย มจีาํนวน 8 ทุน อนัดบัสี่

สถาปตัยกรรม  มจีาํนวน 7 ทุน อนัดบัหา้ ทศันศลิป์ มจีาํนวน 6 ทุน อนัดบัหกศลิปะการแสดง , การ

ออกแบบ มจีาํนวน 2 ทุนเท่ากนั และอนัดบัเจด็ ดนตร ีมจีาํนวน 1 ทุน และทีไ่มป่รากฏทุนม ี 

ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์, การพมิพ,์ การกระจายเสยีง, แฟชัน่, การโฆษณา, ซอฟตแ์วร ์

 

ผลการวิเคราะห ์ส่วนท่ี  

 ตอนท่ี 2.1 ผลการ ศึกษา หาทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท้องถ่ินจงัหวดั

ชยันาทโดยใช้แนวคิดแรงจงูใจของ John Swarbrooke ท่ีปรากฎในหนังสือเร่ือง Consumer 

Behavior in Tourism เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบบรรจภุณัฑ ์

 วิธีการนําผลตาํตอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาใช้ 

 ผูว้จิยันําผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการรวบรวมมาคาํนวณเป็นอตัราสว่นรอ้ยละมาจดัลาํดบั  โดยใช้

เกณฑค์ะแนนรอ้ยละมากกว่า 80 คะแนนขึน้ไปคดัเลอืก  
 

 ผลการศึกษา 

 ผลคาํตอบเพือ่หาทุนวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดัหวดัชยันาททีเ่หมาะสมกบั

แรงจงูใจในการท่องเทีย่ว สรปุไดด้งัน้ี 

 

ตาราง 2 สรปุผลการศกึษาทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาติทอ้งถิน่ ทีเ่หมาะสมกบัแรงจงูใจ 

 การท่องเทีย่วเพือ่ใชใ้นการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

 

แรงจงูใจการเดินทางท่องเท่ียว ทนุท่ีเหมาะสม 

ก. แรงจงูใจทางดา้นสรรีะหรอืทาง  

กายภาพ (Physical) 

 

 

ข. แรงจงูใจทางดา้นวฒันธรรม (Cultural) 

1. สวนนกชยันาท 

2. พพิธิภณัฑ ์พนัธุป์ลาลุม่น้ําเจา้พระยา 

3. เขือ่นเจา้พระยา 

 

1. พระปรางคก์ลบีมะเฟือง 

2. ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัปากคลองมะขามเฒา่ 

3. ผา้จก ลายหลกั กลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง 

4. เจดยีว์ดัโตนดหลาย 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

แรงจงูใจการเดินทางท่องเท่ียว ทนุท่ีเหมาะสม 

ค. การท่องเทีย่วเพือ่ตอบสนองอารมณ์

ความรูส้กึบางอยา่ง (Emotional) 

 

ไมเ่ขา้เกณฑท์ีก่ําหนดไว้ 

 

ง. การท่องเทีย่วเพื่อใหไ้ดม้าเพื่อ

สถานภาพ (Status) 

 

ไมเ่ขา้เกณฑท์ีก่ําหนดไว้ 

 

จ. แรงจงูใจในการพฒันาตนเอง 

(Personal development) 

1. สวนนกชยันาท 

2. พพิธิภณัฑ ์พนัธุป์ลาลุม่น้ําเจา้พระยา 

 

ฉ. แรงจงูใจส่วนบุคคล (Personal) ไมเ่ขา้เกณฑท์ีก่ําหนดไว้ 

 
 

 

สรปุผลจากตาราง 2 

 จากตาราง 2 พบวา่ ทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่จงัหวดัชยันาททีโ่ดยใช้

แนวคดิแรงจงูใจของ John Swarbrooke ทีป่รากฎในหนงัสอืเรือ่ง Consumer Behavior in Tourism. 

ไดแ้ก่ แรงจงูใจทางดา้นสรรีะหรอืทางกายภาพ (Physical) เหมาะสมกบั ทุน สวนนกชยันาท , ทุน

พพิธิภณัฑ์พนัธุป์ลาลุม่น้ําเจา้พระยา , ทุนเขือ่นเจา้พระยา  แรงจงูใจทางดา้นวฒันธรรม (Cultural) 

เหมาะสมกบั ทุนพระปรางคก์ลบีมะเฟือง, ทุนภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัปากคลองมะขามเฒา่ , ทุนผา้

จกลายหลกั กลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง , ทุนเจดยีว์ดัโตนดหลาย  และแรงจงูใจในการพฒันาตนเอง  

(Personal development) เหมาะสมกบั ทุน สวนนกชยันาท , ทุนพพิธิภณัฑพ์นัธุป์ลาลุ่มน้ํา

เจา้พระยา 

 

 ตอนท่ี 2.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจากทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติ

ท้องถ่ินจงัหวดัชยันาท 
 

 ก.  ทุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ : พิพิธภณัฑพ์นัธุ์

ปลาลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
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 1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจากทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท้องถ่ินจงัหวดั

ชยันาท: พิพิธภณัฑพ์นัธุป์ลาลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
 

ส่วนประกอบอตัลกัษณ์ บุคลกิภาพเดน่ของสว่นประกอบอตัลกัษณ์ 
 

 
 

 

สญัลกัษณ์  : ใชร้ปูป ัน้ปลาน้ําจดืมเีกลด็คลา้ยปลา

กดัมหีางพวงใหญ่อ่อนซอ้ย สวยงาม ชหูวัขึน้คลา้ย

กําลงัพ่นน้ํา ลาํตวัสทีองดงึดดูสายตานดัท่องเทีย่ว

และเป็นจดุนดัพบไดด้ ี

 

 2. การประยกุตด์ดัแปลงทนุวฒันธรรม และสร้างความหลากหลาย เพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงสร้างสรรคอ์อกแบบต่อไป ด้วยวิธีการ 2 มิติ  
 

ลายตน้แบบ โครงสรา้งลวดลาย เรขศลิป์ 2 มติ ิ
 

 

  

สว่นประกอบลายยอ่ยจากโครงสรา้งลายเรขศลิป์ 2 มติ ิ
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 3. การประยกุตด์ดัแปลง และสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ (ด้วยวิธีการต่างๆ 

อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดงัแสดงตวัอย่าง) 
 

ส่วนประกอบลายอตัลกัษณ์ ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงและสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิ

  

ก. ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิอาท ิจาก

วธิกีารซํา้ 
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ตวัอยา่งการจดัวางเรขศลิป์ 2 มติ ิโดยจดัวางองคป์ระกอบซํา้ในตารางกรดิพืน้ฐาน 
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 ข.  ทุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ: สวนนกชยันาท 
 

 1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจากทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท้องถ่ินจงัหวดั

ชยันาท: สวนนกชยันาท 
 

ส่วนประกอบอตัลกัษณ์ บุคลกิภาพเดน่ของสว่นประกอบอตัลกัษณ์ 
 

 
 

 

สญัลกัษณ์ : ป้ายทางเขา้ขนาดใหญ่ มรีปูป ัน้นก

นานาชดิขนาดใหญ่ ประดบัป้าย แสดงถงึความ

หลากหลายของนกนานาพนัธ ์และความใหญ่โตของ

พืน้ทีส่วนนก 

 

 
 

 

บริบท : การแสดงนกทีห่ลากหลายพนัธุ ์ และมกีาร

ปลอ่ยใหน้กบางสว่นเดนิในพืน้ทีโ่ลง่ ทาํให้

นกัท่องเทีย่วสามมารถสมัผสันกนานาพนัธุไ์ดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิ 

 

 2. การประยกุตด์ดัแปลงทนุวฒันธรรม และสร้างความหลากหลาย เพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงสร้างสรรคอ์อกแบบต่อไป ด้วยวิธีการ 2 มิติ 
 

ลายตน้แบบ โครงสรา้งลวดลาย เรขศลิป์ 2 มติ ิ
 

 
 

  

สว่นประกอบลายยอ่ยจากโครงสรา้งลายเรขศลิป์ 2 มติ ิ
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 3. การประยกุตด์ดัแปลง และสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ (ด้วยวิธีการต่างๆ 

อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดงัแสดงตวัอย่าง) 
 

ส่วนประกอบลายอตัลกัษณ์ ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงและสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิ

  

ก. ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิอาท ิจาก

วธิกีารซํา้ 
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ตวัอยา่งการจดัวางเรขศลิป์ 2 มติ ิโดยจดัวางองคป์ระกอบซํา้ในตารางกรดิพืน้ฐาน 
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 ค. ทุนสถาปัตยกรรม: เจดียว์ดัโตนดหลาย 
 

 1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจากทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติ  

ท้องถ่ินจงัหวดัชยันาท: เจดียว์ดัโตนดหลาย 
 

ส่วนประกอบอตัลกัษณ์ บุคลกิภาพเดน่ของสว่นประกอบอตัลกัษณ์ 
 

 
 

 

รปูทรง: ทรงสงูยอ่มมุคลา้ยกบัพระปรางคต์ัง้อยูบ่น

ฐานซอ้นเรยีงกนัเป็นชัน้ พน้จากฐานเป็นหน้า

กระดานฐานบงัควํ่าบวัหงายรองรบัแท่งสีเ่หลีย่มยอ่

มมุตรงกลาง สว่นบนเป็นรปูกลมคลา้ยระฆงักลม 

ส่วนองคร์ะฆงัทาํเป็นกระพุ่มกลุ่มมลีกัษณะคลา้ย

ดอกบวัหลวง ส่วนล่างรอบกระพุ่มมรีปูกลบีขนุน

ของปรางคป์ระดบัอยูด่า้นหน้าของเจดยี ์

 

 

 2. การประยกุตด์ดัแปลงทนุวฒันธรรม และสร้างความหลากหลาย เพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงสร้างสรรคอ์อกแบบต่อไป ด้วยวิธีการ 2 มิติ 
 

ลายตน้แบบ โครงสรา้งลวดลาย เรขศลิป์ 2 มติ ิ
 

 
 

 

 

สว่นประกอบลายยอ่ยจากโครงสรา้งลายเรขศลิป์ 2 มติ ิ
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 3. การประยกุตด์ดัแปลง และสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ (ด้วยวิธีการต่างๆ 

อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดงัแสดงตวัอย่าง) 
 

ส่วนประกอบลายอตัลกัษณ์ ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงและสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิ

  

ก. ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิอาท ิจาก

วธิกีารซํา้ 
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ตวัอยา่งการจดัวางเรขศลิป์ 2 มติ ิโดยจดัวางองคป์ระกอบซํา้ในตารางกรดิพืน้ฐาน 
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ง. ทุนสถาปัตยกรรม: พระปรางคก์ลีบมะเฟือง 
 

 1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจากทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท้องถ่ินจงัหวดั

ชยันาท: พระปรางคก์ลีบมะเฟือง 
 

ส่วนประกอบอตัลกัษณ์ บุคลกิภาพเดน่ของสว่นประกอบอตัลกัษณ์ 
 

 
 

 

รปูทรง : ลกัษณธพระปรางคม์กีลบีเหลีย่มลอ้มรอบ

ตงั คลา้ยกบัผลไมม้ะเฟ่ือง ตวัยอดพระปรางค์

รปูทรงระฆงัควํา้วางบนฐานสีเ่หลีย่มซอ้นทบั

ลดหลัน่กนัไป 

 

 2. การประยกุตด์ดัแปลงทนุวฒันธรรม และสร้างความหลากหลาย เพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงสร้างสรรคอ์อกแบบต่อไป ด้วยวิธีการ 2 มิติ 

ลายตน้แบบ โครงสรา้งลวดลาย เรขศลิป์ 2 มติ ิ
 

 
 

  

สว่นประกอบลายยอ่ยจากโครงสรา้งลายเรขศลิป์ 2 มติ ิ
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3. การประยกุตด์ดัแปลง และสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ (ด้วยวิธีการต่างๆ 

อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดงัแสดงตวัอย่าง) 
 

ส่วนประกอบลายอตัลกัษณ์ ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงและสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิ

  

ก. ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิอาท ิจาก

วธิกีารซํา้ 
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ตวัอยา่งการจดัวางเรขศลิป์ 2 มติ ิโดยจดัวางองคป์ระกอบซํา้ในตารางกรดิพืน้ฐาน 
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จ. ทุนทศันศิลป์: ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัปากคลองมะขามเฒ่า 
 

 1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจากทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท้องถ่ินจงัหวดั

ชยันาท: ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัปากคลองมะขามเฒ่า  
 

ส่วนประกอบอตัลกัษณ์ บุคลกิภาพเดน่ของสว่นประกอบอตัลกัษณ์ 
 

 
 

 

ลกักษณะ  : ภาพจติกรรมมอีงคป์ระกอบ 

ลกัษณะสองฝ ัง่ ซา้ย-ขวามน้ํีาหนกัเท่ากนั 

และมอีงคป์ระกอบทีพุ่่งเขา้สู่จดุศูนยก์ลาง 

 

 2. การประยกุตด์ดัแปลงทนุวฒันธรรม และสร้างความหลากหลาย เพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงสร้างสรรคอ์อกแบบต่อไป ด้วยวิธีการ 2 มิติ 
 

ลายตน้แบบ โครงสรา้งลวดลาย เรขศลิป์ 2 มติ ิ
 

 
 

  

สว่นประกอบลายยอ่ยจากโครงสรา้งลายเรขศลิป์ 2 มติ ิ
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 3. การประยกุตด์ดัแปลง และสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ (ด้วยวิธีการต่างๆ 

อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดงัแสดงตวัอย่าง) 
 

ส่วนประกอบลายอตัลกัษณ์ ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงและสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิ

 

 

 

ก. ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิอาท ิจาก

วธิกีารซํา้ 
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ตวัอยา่งการจดัวางเรขศลิป์ 2 มติ ิโดยจดัวางองคป์ระกอบซํา้ในตารางกรดิพืน้ฐาน 
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 ฉ. ทุนงานฝีมือและหตัถกรรม: ผา้จก ลายหลกั กลุ่มไทยเช้ือสายลาวเวียง 
 

 1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจากทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท้องถ่ินจงัหวดั

ชยันาท: ผา้จก ลายหลกั กลุ่มไทยเช้ือสายลาวเวียง 
 

ส่วนประกอบอตัลกัษณ์ บุคลกิภาพเดน่ของสว่นประกอบอตัลกัษณ์ 
 

 
 

 

ลกัษณะ : มลีกัษณะสมมาตรเสมอ โดยทีใ่ชล้าย

ยอ่ยขนาดเท่าๆ กนัขนาบสองดา้นของลายหลกั  

 

 2. การประยกุตด์ดัแปลงทนุวฒันธรรม และสร้างความหลากหลาย เพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงสร้างสรรคอ์อกแบบต่อไป ด้วยวิธีการ 2 มิติ 

ลายตน้แบบ โครงสรา้งลวดลาย เรขศลิป์ 2 มติ ิ
 

 
 

  

สว่นประกอบลายยอ่ยจากโครงสรา้งลายเรขศลิป์ 2 มติ ิ
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 3. การประยกุตด์ดัแปลง และสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ (ด้วยวิธีการต่างๆ 

อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดงัแสดงตวัอย่าง) 
 

ส่วนประกอบลายอตัลกัษณ์ ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงและสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิ

 

 

 

 

 

 

ก. ตวัอยา่งการประยกุตด์ดัแปลงสรา้งความหลากหลายเชงิ 2 มติ ิอาท ิจาก

วธิกีารซํา้ 
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ตวัอยา่งการจดัวางเรขศลิป์ 2 มติ ิโดยจดัวางองคป์ระกอบซํา้ในตารางกรดิพืน้ฐาน 
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ผลการวิเคราะห ์ขัน้ตอนท่ี 3 

 เสนอผลการศกึษาหาลกัษณะ บุคลกิภาพตราสนิคา้ผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวา

จงัหวดัชยันาท 

 วิธีการนําผลตาํตอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาใช้ 

 ผูว้จิยันําผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการรวบรวมมาคาํนวณเป็นอตัราสว่นรอ้ยละมาจดัลาํดบัโดยใช้

เกณฑค์ะแนนรอ้ยละมากกว่า 80 คะแนนขึน้ไปในการคดัเลอืก 
 

 ผลการศึกษา 

 ผลคาํตอบเพื่อหา ลกัษณะบุคลกิภาพตราสนิคา้ผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดั

ชยันาท สรปุไดด้งัน้ี 
 

ตาราง 3 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญต่อลกัษณะบุคลกิภาพตราสนิคา้ผลติภณัฑ ์

 แปรรปูสม้โอ 

 

ความหมายของบคุลิกภาพตราสินค้า คะแนน

(เตม็ 50) 

ร้อยละ ลาํดบัท่ี 

1. ตามจรงิไมเ่พอ้ฝนั (Down-to-Earth) 41 82.00 1 

2. สมํ่าเสมอ (Honest) 27 54.00 5 

3. ไมล่อกเลยีนคนอื่น (Wholesome) 27 54.00 5 

4. น่าใช ้(Cheerful) 32 64.00 4 

5. ความกลา้บา้บิน่ ทา้ทาย (Daring) 21 42.00 7 

6. สดใหม ่(Spirited) 36 72.00 2 

7. มเีอกลกัษณ์ (Imaginative) 23 46.00 6 

8. ความทนัสมยั (Up-to-date) 23 46.00 6 

9. ความเชื่อถอืได ้(Reliable) 32 64.00 4 

10. ความฉลาดหลกัแหลม (Intelligent) 23 46.00 6 

11. ความเป็นผูนํ้า (Successful) 27 54.00 5 

12. ชัน้สงู (Upper Class) 18 36.00 8 

13. ความน่ารกั มเีสน่ห(์Charming) 33 66.00 3 

14. การใชช้วีติกลางแจง้ (Outdoorsy) 41 82.00 1 

15. ความแกรง่ ทรหด และบกึบนึ (Tough) 23 46.00 6 
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สรปุผลจากตาราง 3  

 การศกึษาลกัษณะบุคลกิภาพตราสนิคา้ผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท 

โดยใชแ้นวคดิ Brand Personality Scale(BPS: The Big Five) ของ Jennifer Aaker ทีป่รากฏใน

หนงัสอื A Butterworth-Heinemann. เพื่อใชใ้นการออกแบบบรรจภุณัฑส์ม้โอแปรรปู พบว่าความหมาย

ของบุคลกิภาพตราสนิคา้ผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้  ไดแ้ก่เหมาะสมกบับุคลกิภาพ ตามจรงิไมเ่พอ้ฝนั  

(Down-to-Earth) คดิรอ้ยละ 82 และบุคลกิภาพการใชช้วีติกลางแจง้ (Outdoorsy) คดิเป็นรอ้ยละ 82 

 

ผลการวิเคราะห ์ขัน้ตอนท่ี 4 

 เสนอผลการศกึษาจดุจบัใจทีใ่ชใ้นงานโฆษณาทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะบุคลกิภาพสนิคา้สม้โอ

แปรรจูงัหวดัชยันาท 
 วิธีการนําผลตาํตอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาใช้ 

 ผูว้จิยันําผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการรวบรวมมาคาํนวณเป็นอตัราสว่นรอ้ยละมาจดัลาํดบัโดยใช้

เกณฑค์ะแนนรอ้ยละมากกว่า 80 คะแนนขึน้ไป เพือ่คดัเลอืก 
 

 ผลการศึกษา 

 ผลคาํตอบเพื่อหาจดุจบัใจทีใ่ชใ้นงานโฆษณาทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะบุคลกิภาพสนิคา้สม้โอ

แปรรจูงัหวดัชยันาท สรปุไดด้งัน้ี 

 

ตาราง 4 สรปุผลการศกึษาจดุจบัใจทีใ่ชใ้นงานโฆษณาต่อบุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแปรรปู เพือ่ใชใ้น  

 การออกแบบบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกว่าจงัหวดัชยันาท  

 

บคุลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรปู จดุจบัใจในงานโฆษณาท่ีเหมาะสม 

ก. ตามจรงิไมเ่พอ้ฝนั (Down-to-

Earth) 

1. จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) 

2. จดุจบัใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal) 

 

ข. การใชช้วีติกลางแจง้ 

(Outdoorsy) 

1. จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) 

2. จดุจบัใจดา้นอารมณ์ขนั (Humor Appeal) 
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สรปุผลจากตาราง 4  

 การศกึษาสรา้งกรอบแนวคดิ เพือ่ กาํหนดทศิทาง ในการพฒันาออกแบบบรรจภุณัฑ์

ผลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท โดย แนวคดิจดุจบัใจของใช ้Aaker and Myers. 

ทีป่รากฏในหนงัสอื Advertising Management. พบวา่บุคลกิภาพตามจรงิไมเ่พอ้ฝนั (Down-to-Earth) 

เหมาะสมกบัจดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) และ จดุจบัใจดา้นความอบอุ่น (Warmth 

Appeal) บุคลกิภาพ การใชช้วีติกลางแจง้ (Outdoorsy) เหมาะสมกบั จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง 

(Ego Appeal) และจดุจบัใจดา้นอารมณ์ขนั (Humor Appeal) 

 

ผลการวิเคราะห ์ขัน้ตอนท่ี 5 

 ผลการศกึษาหาองคป์ระกอบในการออกแบบทีเ่หมาะสมกบัจดุจบัใจทีใ่ชใ้นงานโฆษณา 
 วิธีการนําผลตาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญมาใช้ 

 ผูว้จิยัไดนํ้าผลการศกึษาจดุจบัใจในแบบสอบถามชุดที ่ 2 มาศกึษาเพือ่หาองคป์ระกอบการ

ออกแบบทีเ่หมาะสมสาํหรบัจดุจบัแต่ละตวั โดยนําผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการรวบรวม มาคาํนวณเป็ น

อตัราสว่นรอ้ยละมาจดัลาํดบั จากนัน้เลอืกคาํตอบ 2 รายการ ทีม่คีะแนนสงูสดุมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การออกแบบ 
 

 ผลการศึกษา 

 ผลการศกึษาแบ่งเป็นเรือ่งๆ ตามจดุจบัใจแต่ละตวั ไดแ้ก่ 
 

1. จดุจบัใจด้านความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) 
 

ก. กลุ่มสีท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านความเป็นตวัเอง (Ego Appeal)  
 

ตาราง 5 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งกลุ่มสี 
 

 

กลุ่มสี (Color Palette) 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

     กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion) 3 75.00 1 

     กลุ่มสป๊ีอป (Pop) 1 25.00 2 

     กลุ่มสเีดคโค (Deco) 0 0 - 

     กลุ่มสเีอเชีย่น (Asian) 0 0 - 

     กลุ่มสเีนเชอรลั (Natural) 0 0 - 

     กลุ่มสอีนิดสัเทรยีล (Industrial) 0 0 - 
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สรปุการใช้กลุ่มสีท่ีได้รบัเลือก ได้แก่ 

1. กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion)       2. กลุ่มสป๊ีอป (Pop) 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 73 กลุ่มสแีฟชัน่       ภาพประกอบ 74 กลุ่มสป๊ีอป 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005).  

 

ข. ภาพประกอบท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) สรปุดงัน้ี 

 

ตาราง 6 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งภาพประกอบ  

 

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 

คิดเป็น 

รอ้ยละ 
ลาํดบัท่ี 

ภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) 2 50.00 1 

ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration) 0 0 - 

ภาพประกอบจากคอมพวิเตอร ์(Computer Graphic Illustration) 2 50.00 1 

 

 

สรปุการใช้ภาพประกอบท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. ภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) 

                     
  

ภาพประกอบ 75 ภาพประกอบลายเสน้              ภาพประกอบ 76 ภาพประกอบลายเสน้ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/ttjQN และ http://goo.gl/YnB6T 
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 2. ภาพประกอบจากคอมพวิเตอร ์(Computer Graphic Illustration) 

 
 

ภาพประกอบ 77 ภาพประกอบจากคอมพวิเตอร์ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/12zxg และ http://goo.gl/EfZhX 

 

ค. การนําเสนอภาพประกอบท่ีเหมาะสม  กบั จดุจบัใจด้านความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) 

สรปุดงัน้ี 
 

ตาราง 7 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการนําเสนอภาพประกอบ  

 

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

การนําเสนอภาพสนิคา้เป็นตวัเอก  1 25.0 2 

การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ 0 0 - 

นําเสนอภาพประกอบทีเ่สรมิสรา้งจนิตนาการ 0 0 - 

การนําเสนอภาพสนิคา้ขณะทีถ่กูใชห้รอืเล่นอยู ่ 0 0 - 

นําเสนอภาพสนิคา้ทีโ่ยงความสมัพนัธ ์

ระหว่างสนิคา้กบับุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 

0 0 - 

การนําเสนอโดยเน้นชือ่สนิคา้ตราสนิคา้เครือ่งหมายการคา้ 0 0 - 

การนําเสนอภาพโดยใชล้วดลายตกแต่งการใชภ้าพศลิป์หรอื

รปูทรงทีเ่ป็นนามธรรม (Abstract Design) 

3 75.00 1 
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สรปุการใช้การนําเสนอภาพประกอบท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. การนําเสนอภาพโดยใชล้วดลายตกแต่งการใชภ้าพศลิป์หรอืรปูทรงทีเ่ป็นนามธรรม 

(Abstract Design) 

 

 

  

 ภาพประกอบ 78 การนําเสนอภาพโดยใชล้วดลายตกแต่งการใชภ้าพศลิป์ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/6VPdi 

 

 2. การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 79 การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/TyKwk และ http://goo.gl/m4YHa 

 

ง. รปูทรงท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) 
 

ตาราง 8 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งหารปูทรง  

 

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

รปูทรงเรขาคณิต (Geometric)  0 0 - 

รปูทรงธรรมชาต ิ(Organic) 0 0 - 

รปูทรงทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง (Rectilinear)  0 0 - 

รปูทรงทีผ่ดิปกต ิ(Irregular)  0 0 - 

รปูทรงอสิระ (Hand-Draw)  4 100.00 1 

รปูทรงจากอุบตัเิหตุ (Accidental)  0 0 - 
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สรปุการใช้หารปูทรงท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. รปูทรงอสิระ (Hand-Draw)  

 
 

ภาพประกอบ 80 รปูทรงอสิระ 

 

2. จดุจบัใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal) 
 

ก. กลุ่มสีท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal) 
 

ตาราง 9 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งกลุ่มสี 
 

 

กลุ่มสี (Color Palette) 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

     กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion) 0 0 - 

     กลุ่มสป๊ีอป (Pop) 0 0 - 

     กลุ่มสเีดคโค (Deco) 0 0 - 

     กลุ่มสเีอเชีย่น (Asian) 3 75.00 1 

     กลุ่มสเีนเชอรลั (Natural) 1 25.00 2 

     กลุ่มสอีนิดสัเทรยีล (Industrial) 0 0 - 

 

สรปุการใช้กลุ่มสีท่ีได้รบัเลือก ได้แก่ 

- กลุ่มสเีอเชีย่น (Asian)   - กลุ่มสเีนเชอรลั (Natural) 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 81 กลุ่มสเีอเชีย่น   ภาพประกอบ 82 กลุ่มสเีนเชอรลั 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook (2005)   
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ข. ภาพประกอบสีท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal) 

 

ตาราง 10 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 

คิดเป็น

รอ้ยละ 
ลาํดบัท่ี 

ภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) 2 50.00 1 

ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration) 2 50.00 1 

ภาพประกอบจากคอมพวิเตอร ์(Computer Graphic Illustration) 0 0 - 

 

สรปุการใช้ภาพประกอบท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. ภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) 

 
 

ภาพประกอบ 83 ภาพประกอบลายเสน้ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/12zxg และ http://goo.gl/EfZhX 

 

 2. ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration) 

 
 

ภาพประกอบ 84 ภาพประกอบจากภาพถ่าย 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/pwcz9 และ http://goo.gl/Pt65S 
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ค. การนําเสนอภาพประกอบสีท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal) 
 

ตาราง 11 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการนําเสนอภาพประกอบ  

 

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

การนําเสนอภาพสนิคา้เป็นตวัเอก  0 0 1 

การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ 2 50.00 - 

นําเสนอภาพประกอบทีเ่สรมิสรา้งจนิตนาการ 0 0 - 

การนําเสนอภาพสนิคา้ขณะทีถ่กูใชห้รอืเล่นอยู ่ 2 50.00 1 

นําเสนอภาพสนิคา้ทีโ่ยงความสมัพนัธ ์

ระหว่างสนิคา้กบับุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 

0 0 - 

การนําเสนอโดยเน้นชือ่สนิคา้ตราสนิคา้เครือ่งหมาย

การคา้ 

0 0 - 

การนําเสนอภาพโดยใชล้วดลายตกแต่งการใชภ้าพศลิป์

หรอืรปูทรงทีเ่ป็นนามธรรม (Abstract Design) 

0 0 - 

 

สรปุการใช้การนําเสนอภาพประกอบท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. การนําเสนอภาพสนิคา้ขณะทีถ่กูใชห้รอืเลน่อยู่ 

 

  

 

ภาพประกอบ 85 การนําเสนอภาพสนิคา้ขณะทีถ่กูใชห้รอืเลน่อยู่ 
 

 ทีม่า: http://goo.gl/aJ1eI 
 

 2. การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 86 การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/TyKwk และ http://goo.gl/m4YHa 
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ง. รปูทรงท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal) 
 

ตาราง 12 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งหารปูทรง  

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

รปูทรงเรขาคณิต (Geometric)  0 0 - 

รปูทรงธรรมชาต ิ(Organic) 3 75.00 1 

รปูทรงทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง (Rectilinear)  0 0 - 

รปูทรงทีผ่ดิปกต ิ(Irregular)  0 0 - 

รปูทรงอสิระ (Hand-Draw)  1 25 2 

รปูทรงจากอุบตัเิหตุ (Accidental)  0 0 - 

 

สรปุการใช้หารปูทรงท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. รปูทรงธรรมชาต ิ(Organic)                              2. รปูทรงอสิระ (Hand-Draw)  

                            
 

        ภาพประกอบ 87 รปูทรงธรรมชาติ        ภาพประกอบ 88 รปูทรงอสิระ 

 

3. จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) 
 

ก. กลุ่มสีท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) 
 

 

ตาราง 13 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งกลุ่มส  ี

 

 

กลุ่มสี (Color Palette) 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

     กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion) 1 25.00 2 

     กลุ่มสป๊ีอป (Pop) 3 75.00 1 

     กลุ่มสเีดคโค (Deco) 0 0 - 

     กลุ่มสเีอเชีย่น (Asian) 0 0 - 

     กลุ่มสเีนเชอรลั (Natural) 4 0 - 

     กลุ่มสอีนิดสัเทรยีล (Industrial) 0 0 - 
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สรปุการใช้กลุ่มสีท่ีได้รบัเลือก ได้แก่ 

 

  - กลุ่มสป๊ีอป (Pop)   - กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion) 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 89 กลุ่มสป๊ีอป   ภาพประกอบ 90 กลุ่มสแีฟชัน่ 

 

 ทีม่า: Pattern and Palette Sourcebook (2005)    

 

ข. ภาพประกอบสีท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) 
 

ตาราง 14 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งภาพประกอบ  

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 

คิดเป็น 

รอ้ยละ 
ลาํดบัท่ี 

ภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) 4 100.00 1 

ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration) 0 0 - 

ภาพประกอบจากคอมพวิเตอร ์(Computer Graphic Illustration) 0 0 - 

 

สรปุการใช้ภาพประกอบท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. ภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) 
 

 
 

ภาพประกอบ 91 ภาพประกอบลายเสน้ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/ttjQN และ http://goo.gl/YnB6T 
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ค. การนําเสนอภาพประกอบสีท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) 
 

ตาราง 15 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการนําเสนอภาพประกอบ  

 

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

การนําเสนอภาพสนิคา้เป็นตวัเอก  0 0 - 

การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอ

สนิคา้ 

4 100.00 1 

นําเสนอภาพประกอบทีเ่สรมิสรา้งจนิตนาการ 0 0 - 

การนําเสนอภาพสนิคา้ขณะทีถ่กูใชห้รอืเล่นอยู ่ 0 0 - 

นําเสนอภาพสนิคา้ทีโ่ยงความสมัพนัธ ์

ระหว่างสนิคา้กบับุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 

0 0 - 

การนําเสนอโดยเน้นชือ่สนิคา้ตราสนิคา้เครือ่งหมาย

การคา้ 

0 0 - 

การนําเสนอภาพโดยใชล้วดลายตกแต่งการใชภ้าพ

ศลิป์หรอืรปูทรงทีเ่ป็นนามธรรม (Abstract Design) 

0 0 - 

 

สรปุการใช้การนําเสนอภาพประกอบท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ 

 

  

 

ภาพประกอบ 92 การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ 

 

 ทีม่า: http://goo.gl/TyKwk และ http://goo.gl/m4YHa 
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ง. รปูทรงท่ีเหมาะสม กบั จดุจบัใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) 

 

ตาราง 16 แสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งหารปูทรง  

 

 

ภาพประกอบ 
จาํนวน 

ท่ีถกูเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ ลาํดบัท่ี 

รปูทรงเรขาคณิต (Geometric)  0 0 - 

รปูทรงธรรมชาต ิ(Organic) 0 0 - 

รปูทรงทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง (Rectilinear)  1 25.00 2 

รปูทรงทีผ่ดิปกต ิ(Irregular)  3 75.00 1 

รปูทรงอสิระ (Hand-Draw)  0 0 - 

รปูทรงจากอุบตัเิหตุ (Accidental)  0 0 - 

 

สรปุการใช้หารปูทรงท่ีได้รบัเลือก ได้แก่  

 1. รปูทรงทีผ่ดิปกต ิ(Irregular) 

 
 

ภาพประกอบ 93 รปูทรงทีผ่ดิปกต ิ

 

 2. รปูทรงทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง (Rectilinear) 

 
 

ภาพประกอบ 94 รปูทรงทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง 

 

ผลการวิเคาระห ์ส่วนท่ี 6  

 การประเมนิรปูแบบบรรจภุณัฑส์นิคา้แปรรปูสม้โอขาวแตงกวา จงัหวดัชยันาท 
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เกณฑก์ารประเมินบรรจภุณัฑ ์

 ผูว้จิยัไดก้ําหนด เกณฑก์ารประเมนิ บรรจภุณัฑ ์ให้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค ์เพือ่ใหไ้ดค้าํตอบทีก่าํหนดไวใ้นจดุมุง่หมายงานวจิยั โดยแบ่งเกณฑเ์ป็น 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ 

เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรค ์เกณฑก์ารเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ เกณฑด์า้นความเหมาะสมกบัทุน

ทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ เกณฑด์า้นการออกแบบ เกณฑด์า้นกระบวนการผลติ 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากการประเมินแบบร่าง 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการประเมนิรปูแบบบรรจภุณัฑ์ สนิคา้แปรรปูสม้โอขาวแตงกวา  

จงัหวดัชยันาท ครัง้ที ่1 จาํนวน 3 แนวทาง ดงัน้ี 
 

แนวทางการพฒันาแบบท่ี 1  

 ทนุวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 เลอืกทุนธรรมชาตแิละทุนวฒันธรรรม สวนนกชยันาท 

 บคุลิภาพท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 เลอืกบุคลกิภาพ การใชช้วีติกลางแจง้ 

 จดุจบัใจท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 เลอืกการนําเสนอแบบ จดุจบัใจดา้นอารมณ์ขนั 

  

 องคป์ระกอบการออกแบบบรรจภุณัฑ์  

 เลอืกองคป์ระกอบ  สเีลอืกกลุ่มสป๊ีอป  ภาพประกอบเลอืกภาพประกอบจากคอมพวิเตอร์  

การนําเสนอภาพเลอืกการนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้  รปูทรงเลอืกรปูทรง

ทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง 
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ภาพประกอบ 95 การพฒันาแบบที ่1 

 

ตาราง 17 แสดงผลการประเมนิจากแบบประเมนิบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑส์ม้โอแปรรปู แบบที ่ 1 

 

รายละเอียด x S.D ความเหมาะสม 

1. เกณฑก์ระบวนการสร้างสรรค์ 

   1.1 กราฟิกมคีวามสวยงามโดยรวม 3.5 0.57 มาก 

   1.2 สามารถดงึดดูความสนใจไดด้ี 4 0 มาก 

   1.3 สรา้งความจดจาํไดง้า่ย 3.5 0.57 มาก 

2. เกณฑก์ารเพ่ิมมลูค่าให้กบัสินค้า 

   2.1 การออกแบบ มสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ 3.25 0.5 ปานกลาง 

   2.2 บรรจภุณัฑส์รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ 3.5 0.57 มาก 

   2.3 สรา้งบุคลกิใหค้วามรูส้กึแตกต่างจากของเดมิ 3.25 0.5 ปานกลาง 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

 

รายละเอียด x S.D ความเหมาะสม 

3. เกณฑด้์านความเหมาะสมกบัทนุทางวฒันธรรมท้องถ่ิน  

   3.1 เหมาะสาํหรบัเป็นของทีร่ะลกึจงัหวดัชยันาท 3.5 0.57 มาก 

   3.2 บรรจภุณัฑแ์สดงวฒันธรรมทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท 3.25 0.5 ปานกลาง 

   3.3 บรรจภุณัฑม์เีอกลกัษณ์เหมาะสมกบัสนิคา้ 3.5 0.5 มาก 

4. เกณฑด้์านการออกแบบ 

   4.1 บรรจภุณัฑส์ามารถปกป้องสนิคา้ไดด้ ี 3.5 0.57 มาก 

   4.2 บรรจภุณัฑม์คีวามคงทนระหวา่งการขนสง่ 3.25 0.5 ปานกลาง 

   4.3 บรรจภุณัฑส์ะดวกต่อการใชง้าน 3.25 0.5 ปานกลาง 

5. เกณฑด้์านกระบวนการผลิต  

   5.1 ความเป็นไปไดใ้นการในการผลติในปจัจบุนั 3.75 0.5 มาก 

   5.2 วสัดทุ ีใ่ชส้ามารถปกป้องผลติภณัฑไ์ด ้ 4 0.5 มาก 

   5.3 วสัดทุ ีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสม 4 0.5 มาก 

 

 จากตาราง 17 พบวา่ ผลวเิคราะหป์ะสทิธภิาพจากการประเมนิครัง้ที ่ 1 ในรปูแบบที ่ 1 

เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรคพ์บวา่ ดา้นกราฟิกมคีวามสวยงามโดยรวม มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยู่

ในเกณฑด์มีาก ดา้นสามารถดงึดดูความสนใจไดด้ ีมคีา่เฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก  ดา้นสรา้ง

ความจดจาํไดง้า่ย มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 เกณฑก์ารเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ ดา้นการออกแบบ มสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ มี

คา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ดา้นบรรจภุณัฑส์รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ มคีา่เฉลีย่ 

3.5 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์ี มาก ดา้นสรา้งบุคลกิใหค้วามรูส้กึแตกต่างจากของเดมิ มคีา่เฉลีย่ 3.25 

คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 เกณฑด์า้นความเหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ ดา้นเหมาะสาํหรบัเป็นของทีร่ะลกึ

จงัหวดัชยันาท มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก  ดา้นบรรจภุณัฑแ์สดงวฒันธรรมทอ้งถิน่

จงัหวดัชยันาท มคีา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ดา้นบรรจภุณัฑม์เีอกลกัษณ์เหมาะสม

กบัสนิคา้ มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 เกณฑด์า้นการออกแบบ ดา้นบรรจภุณัฑส์ามารถปกป้องสนิคา้ไดด้ ีมคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนน

อยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นบรรจภุณัฑม์คีวามคงทนระห วา่งการขนสง่ มคีา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่น

เกณฑป์านกลาง ดา้นบรรจภุณัฑส์ะดวกต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑ์         

ปานกลาง 
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 เกณฑด์า้นกระบวนการผลติ ดา้นความเป็นไปไดใ้นการในการผลติในปจัจบุนั คา่เฉลีย่ 

3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นวสัดทุ ีใ่ชส้ามารถปกป้องผลติภณัฑไ์ด ้มคีา่เฉลีย่ 4 คะแนนอยู่

ในเกณฑด์มีาก ดา้นวสัดทุีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสม มคีา่เฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

  

แนวทางการพฒันาแบบท่ี 2 

 ทนุวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 ทุนวฒันธรรมและทุนธรรมชาตเิลอืกพระปรางคก์ลบีมะเฟือง 

 บคุลิภาพท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 บุคลกิภาพเลอืกตามจรงิไมเ่พอ้ฝนั  

 จดุจบัใจท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 เลอืกการนําเสนอแบบ จดุจบัใจดา้นความอบอุ่น 

 องคป์ระกอบการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

 องคป์ระกอบการออกแบบ สเีลอืกกลุ่มสเีอเชีย่น  ภาพประกอบเลอืกภาพประกอบลายเส้น  

การนําเสนอภาพประกอบเลอืกการนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้ รปูทรง

เลอืกรปูทรงอสิระ 

 

 
 

ภาพประกอบ 96 การพฒันาแบบที ่2 
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ตาราง 18 แสดงผลการประเมนิจากแบบประเมนิบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑส์ม้โอแปรรปู แบบที ่ 2 

 

รายละเอียด x S.D ความเหมาะสม 

1. เกณฑก์ระบวนการสร้างสรรค์ 

   1.1 กราฟิกมคีวามสวยงามโดยรวม 3.25 0.5 ปานกลาง 

   1.2 สามารถดงึดดูความสนใจไดด้ี 3.5 0.57 มาก 

   1.3 สรา้งความจดจาํไดง้า่ย 3.5 0.57 มาก 

2. เกณฑก์ารเพ่ิมมลูค่าให้กบัสินค้า 

   2.1 การออกแบบ มสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ 3.25 0.5 ปานกลาง 

   2.2 บรรจภุณัฑส์รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ 3 0 ปานกลาง 

   2.3 สรา้งบุคลกิใหค้วามรูส้กึแตกต่างจากของเดมิ 3.25 0.5 ปานกลาง 

3. เกณฑด้์านความเหมาะสมกบัทนุทางวฒันธรรมท้องถ่ิน  

   3.1 เหมาะสาํหรบัเป็นของทีร่ะลกึจงัหวดัชยันาท 3.25 0.5 ปานกลาง 

   3.2 บรรจภุณัฑแ์สดงวฒันธรรมทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท 3.25 0.5 ปานกลาง 

   3.3 บรรจภุณัฑม์เีอกลกัษณ์เหมาะสมกบัสนิคา้ 3.25 0.5 ปานกลาง 

4. เกณฑด้์านการออกแบบ 

   4.1 บรรจภุณัฑส์ามารถปกป้องสนิคา้ไดด้ี 3.25 0.5 ปานกลาง 

   4.2 บรรจภุณัฑม์คีวามคงทนระหวา่งการขนสง่ 3.5 0.57 มาก 

   4.3 บรรจภุณัฑส์ะดวกต่อการใชง้าน 3.25 0.5 ปานกลาง 

5. เกณฑด้์านกระบวนการผลิต 

   5.1 ความเป็นไปไดใ้นการในการผลติในปจัจบุนั 4 0 มาก 

   5.2 วสัดทุ ีใ่ชส้ามารถปกป้องผลติภณัฑไ์ด ้ 3.5 0.57 มาก 

   5.3 วสัดทุ ีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสม 3.75 0.5 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบวา่ ผลวเิคราะหป์ะสทิธภิาพจากการประเมนิครัง้ที ่ 1 ในรปูแบบที ่ 2 

เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรค์ พบวา่ ดา้นกราฟิกมคีวามสวยงามโดยรวม  มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยู่

ในเกณฑด์มีาก ดา้น สามารถดงึดดูความสนใจไดด้ี  มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีากดา้น

สรา้งความจดจาํไดง้า่ย มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 เกณฑก์ารเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้  ดา้นการออกแบบ มสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้  มี

คา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ดา้น บรรจภุณัฑส์รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้  มคีา่เฉลีย่ 

3 คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ดา้น สรา้งบุคลกิใหค้วามรูส้กึแตกต่างจากของเดมิ  มคีา่เฉลีย่ 3.25 

คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
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 เกณฑด์า้นความเหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่  ดา้นเหมาะสาํหรบัเป็นของทีร่ะลกึ

จงัหวดัชยันาท  มคีา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ดา้นบรรจภุณัฑแ์สดงวฒันธรรม

ทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท มคีา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ดา้นบรรจภุณัฑม์เีอกลกัษณ์

เหมาะสมกบัสนิคา้ มคีา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 เกณฑด์า้นการออกแบบ ดา้นบรรจภุณัฑส์ามารถปกป้องสนิคา้ไดด้ ีมคีา่เฉลีย่ 3.25 คะแนน

อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ดา้น บรรจภุณัฑม์คีวามคงทนระ หวา่งการขนสง่  มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่น

เกณฑด์มีาก ดา้นบรรจภุณัฑส์ะดวกต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 เกณฑด์า้นกระบวนการผลติ ดา้นความเป็นไปไดใ้นการในการผลติในปจัจบุนั  มคีา่เฉลีย่ 4 

คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้น วสัดุทีใ่ชส้ามารถปกป้องผลติภณัฑไ์ด้  มคีา่เฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่น

เกณฑด์มีาก ดา้นวสัดทุ ีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสม  คา่เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 

แนวทางการพฒันาแบบท่ี 3 

 ทนุวฒันธรรมท่ีใช้ในการนําเสนอ 

  - สวนนกชยันาท 

  - พพิธิภณัฑ ์พนัธุป์ลาลุม่น้ําเจา้พระยา 

  - พระปรางคก์ลบีมะเฟือง 

  - ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัปากคลองมะขามเฒา่ 

  - ผา้จก ลายหลกั กลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง 

  - เจดยีว์ดัโตนดหลาย  

 บคุลิภาพท่ีใช้ในการนําเสนอ 

  - การใชช้วีติกลางแจง้ (Outdoorsy) 

 จดุจบัใจท่ีใช้ในการนําเสนอ 

  - จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) 

 องคป์ระกอบการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

  - กลุ่มสแีฟชัน่ ภาพประกอบจากคอมพวิเตอร์ การนําเสนอภาพโดยใชล้วดลาย

ตกแต่งการใชภ้าพศลิป์หรอืรปูทรงทีเ่ป็นนามธรรม โครงสรา้งและรปูทรงทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง และ

รปูทรงอสิระ 
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ภาพประกอบ 97 การพฒันาแบบที ่3 

 

ตาราง 19 แสดงผลการประเมนิจากแบบประเมนิบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑส์ม้โอแปรรปู แบบที ่ 3 

 

รายละเอียด x S.D ความเหมาะสม 

1. เกณฑก์ระบวนการสร้างสรรค์ 

   1.1 กราฟิกมคีวามสวยงามโดยรวม 4.25 0.5 มากทีส่ดุ 

   1.2 สามารถดงึดดูความสนใจไดด้ี 4.25 0.5 มากทีส่ดุ 

   1.3 สรา้งความจดจาํไดง้า่ย 4.25 0.5 มากทีส่ดุ 

2. เกณฑก์ารเพ่ิมมลูค่าให้กบัสินค้า 

   2.1 การออกแบบ มสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ 4 0 มาก 

   2.2 บรรจภุณัฑส์รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ 4.75 0.5 มากทีส่ดุ 

   2.3 สรา้งบุคลกิใหค้วามรูส้กึแตกต่างจากของเดมิ 4.75 0.5 มากทีส่ดุ 

3. เกณฑด้์านความเหมาะสมกบัทนุทางวฒันธรรมท้องถ่ิน  

   3.1 เหมาะสาํหรบัเป็นของทีร่ะลกึจงัหวดัชยันาท 4 0 มาก 

   3.2 บรรจภุณัฑแ์สดงวฒันธรรมทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท 3.75 0.5 มาก 

   3.3 บรรจภุณัฑม์เีอกลกัษณ์เหมาะสมกบัสนิคา้ 3.75 0.5 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

รายละเอียด x S.D ความเหมาะสม 

4. เกณฑด้์านการออกแบบ 

   4.1 บรรจภุณัฑส์ามารถปกป้องสนิคา้ไดด้ี 3.75 0.5 มาก 

   4.2 บรรจภุณัฑม์คีวามคงทนระหวา่งการขนสง่ 3.75 0.5 มาก 

   4.3 บรรจภุณัฑส์ะดวกต่อการใชง้าน 3.75 0.5 มาก 

5. เกณฑด้์านกระบวนการผลิต 

   5.1 ความเป็นไปไดใ้นการในการผลติในปจัจบุนั 3.75 0.5 มาก 

   5.2 วสัดทุ ีใ่ชส้ามารถปกป้องผลติภณัฑไ์ด ้ 3.5 0.57 มาก 

   5.3 วสัดทุ ีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสม 3.5 0.57 มาก 

 

 จากตาราง 19 พบวา่ ผลวเิคราะหป์ะสทิธภิาพจากการประเมนิครัง้ที ่ 1 ในรปูแบบที ่ 3 

เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรคพ์บวา่ ดา้นกราฟิกมคีวามสวยงามโดยรวม มคีา่เฉลีย่  4.25 คะแนน

อยูใ่นเกณฑด์มีากทีส่ดุ  ดา้นสามารถดงึดดูความสนใจไดด้ ีมมีคีา่เฉลีย่  4.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์ี

มากทีส่ดุ  ดา้นสรา้งความจดจาํไดง้า่ย มคีา่เฉลีย่  4.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีากทีสุ่ด   

 เกณฑก์ารเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ ดา้นการออกแบบ มสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ มคีา่เฉลีย่  

4 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นบรรจภุณัฑส์รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ มคีา่เฉลีย่ 4.75 คะแนนอยู่

ในเกณฑด์มีากทีสุ่ด ดา้นสรา้งบุคลกิใหค้วามรูส้กึแตกต่างจากของเดมิ มคี่าเฉลีย่ 4.75 คะแนนอยูใ่น

เกณฑด์มีากทีสุ่ด   

 เกณฑด์า้นความเหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ ดา้นเหมาะสาํหรบัเป็นของทีร่ะลกึ

จงัหวดัชยันาท คา่เฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก  ดา้นบรรจภุณัฑแ์สดงวฒันธรรมทอ้งถิน่

จงัหวดัชยันาท มคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้ นบรรจภุณัฑม์เีอกลกัษณ์เหมาะสมกบั

สนิคา้ มคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 เกณฑด์า้นการออกแบบ ดา้นบรรจภุณัฑส์ามารถปกป้องสนิคา้ไดด้ ีมคีา่เฉลีย่ 3.75 

คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นบรรจภุณัฑม์คีวามคงทนระหวา่งการขนสง่ มคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนน

อยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นบรรจภุณัฑส์ะดวกต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 เกณฑด์า้นกระบวนการผลติ ดา้นความเป็นไปไดใ้นการในการผลติในปจัจบุนั มคีา่เฉลีย่ 

3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นวสัดทุีใ่ชส้ามารถปกป้องผลติภณัฑไ์ด ้มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยู่

ในเกณฑด์มีาก ดา้นวสัดทุ ีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสม  คา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 
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ตาราง 20 สรปุผลการวเิคราะหท์ัง้แสดงรปูแบบจากการประเมนิ เพือ่จะนําผลทีไ่ดม้าใชใ้น  

 การพฒันาเป็นตน้แบบ 

 

องคป์ระกอบการออกแบบ 
ค่าคะแนนเฉล่ีย แนวทางท่ี

นํามาพฒันา

เป็นต้นแบบ 

แนว 

ทาง 1 

แนว 

ทาง 2 

แนว 

ทาง3 

1. เกณฑก์ระบวนการสร้างสรรค์ 

   1.1 กราฟิกมคีวามสวยงามโดยรวม 3.5 3.25 4.25 แนวทางที ่3 

   1.2 สามารถดงึดดูความสนใจไดด้ี 4 3.5 4.25 แนวทางที ่3 

   1.3 สรา้งความจดจาํไดง้า่ย 3.5 3.5 4.25 แนวทางที ่3 

2. เกณฑก์ารเพ่ิมมลูค่าให้กบัสินค้า 

   2.1 การออกแบบ มสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ 3.25 3.25 4 แนวทางที ่3 

   2.2 บรรจภุณัฑส์รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ 3.5 3.25 4.75 แนวทางที ่3 

   2.3 สรา้งบุคลกิใหค้วามรูส้กึแตกต่างจากของเดมิ 3.25 3.25 4.75 แนวทางที ่3 

3. เกณฑด้์านความเหมาะสมกบัทนุทางวฒันธรรมท้องถ่ิน  

   3.1 เหมาะสาํหรบัเป็นของทีร่ะลกึจงัหวดัชยันาท 3.5 3.25 4 แนวทางที ่3 

   3.2 บรรจภุณัฑแ์สดงวฒันธรรมทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาท  3.25 3.25 3.75 แนวทางที ่3 

   3.3 บรรจภุณัฑม์เีอกลกัษณ์เหมาะสมกบัสนิคา้ 3.5 3.25 3.75 แนวทางที ่3 

4. เกณฑด้์านการออกแบบ 

   4.1 บรรจภุณัฑส์ามารถปกป้องสนิคา้ไดด้ี 3.5 3.25 3.75 แนวทางที ่3 

   4.2 บรรจภุณัฑม์คีวามคงทนระหวา่งการขนสง่  3.25 3.5 3.75 แนวทางที ่3 

   4.3 บรรจภุณัฑส์ะดวกต่อการใชง้าน  3.25 3.25 3.75 แนวทางที ่3 

5. เกณฑด้์านกระบวนการผลิต 

   5.1 ความเป็นไปไดใ้นการในการผลติในปจัจบุนั 3.75 4 3.75 แนวทางที ่2 

   5.2 วสัดุทีใ่ชส้ามารถปกป้องผลติภณัฑไ์ด้ 4 3.5 3.5 แนวทางที ่1 

   5.3 วสัดทุ ีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสม 4 3.75 3.5 แนวทางที ่1 

รวม  3.53 3.4 3.98 แนวทางท่ี 3 

 

 จากตาราง 20 สรปุเปรยีบเทบียผลการวเิคาระหข์อ้มลูของแบบรา่งที ่ 1-3 จะเหน็ไดว้า่ใน

แต่ละแบบรา่งนัน้มขีอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั และแนวทางทีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่รวมมากทีสุ่ดคอื 

แนวทางที ่ 3 คอื 3.98 โดย อยูใ่นเกณฑด์มีาก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกแนวทางที ่ 3 มาพฒันารปูแ บบ

บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑส์น้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท 
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ภาพประกอบการพฒันาบรรจภุณัฑ์ 

 บรรจภุณัฑก์ลุ่มท่ี 1 เปลือกส้มโอเช่ือมสมนุไพร 

 

 
 

ภาพประกอบ 98 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอเชื่อมสมนุไพร แบบที ่1 

 

 
 

ภาพประกอบ 99 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอเชื่อมสมนุไพร แบบที ่2 
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ภาพประกอบ 100 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอเชื่อมสมนุไพร แบบที ่3 
 

 
 

ภาพประกอบ 101 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอเชื่อมสมนุไพร แบบที ่4 
 

 
 

ภาพประกอบ 102 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอเชื่อมสมนุไพร แบบที ่5 
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ภาพประกอบ 103 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอเชื่อมสมนุไพรรวมแบบ 

 

 บรรจภุณัฑก์ลุ่มท่ี 2 เปลือกส้มโอฉาบสมนุไพร 

 

 
 

ภาพประกอบ 104 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอฉาบสมนุไพร แบบที ่1 

 

 
 

ภาพประกอบ 105 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอฉาบสมนุไพร แบบที ่2 
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ภาพประกอบ 106 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอฉาบสมนุไพร แบบที ่3 

 

 
 

ภาพประกอบ 107 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอฉาบสมนุไพร แบบที ่3 

 

 
 

ภาพประกอบ 108 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอฉาบสมนุไพร แบบที ่5 
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ภาพประกอบ 109 บรรจภุณัฑเ์ปลอืกสม้โอฉาบสมนุไพร รวมแบบ 

 

 บรรจภุณัฑก์ลุ่มท่ี 3 ธปูสมนุไพรไล่ยงุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 110 บรรจภุณัฑธ์ปูสมนุไพรไลย่งุ แบบที ่1 
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ภาพประกอบ 111 บรรจภุณัฑธ์ปูสมนุไพรไลย่งุ แบบที ่2 

 

 
 

ภาพประกอบ 112 บรรจภุณัฑธ์ปูสมนุไพรไลย่งุ แบบที ่3 
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ภาพประกอบ 113 บรรจภุณัฑธ์ปูสมนุไพรไลย่งุ รวมแบบ 

 

บรรจภุณัฑก์ลุ่มท่ี 4 ส้มโอแก้วสมนุไพร 
 

 
 

ภาพประกอบ 114 บรรจภุณัฑห์น่วยยอ่ย 
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ภาพประกอบ 115 บรรจภุณัฑร์ว่มหน่วยสม้โอแกวส้มนุไพร แบบ 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 116 บรรจภุณัฑร์ว่มหน่วยสม้โอแกวส้มนุไพร แบบ 2 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 117 บรรจภุณัฑร์ว่มหน่วยสม้โอแกวส้มนุไพรรวม แบบ 1 และ 2 
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ภาพประกอบ 118 บรรจภุณัฑร์ว่มหน่วยสม้โอแกวส้มนุไพรรวม แบบ 1 และ 2 



122 

 

ผลการวิเคร าะห ์ การ พฒันา รปูแบบบรรจภุณัฑ์ สินค้า แปรรปูส้มโอขาวแตงกวา  จงัหวดั

ชยันาท ดงัน้ี 

 ทนุวฒันธรรมท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 เลอืกใชทุ้นวฒันธรรมและทุนธรรมชาตหิลากหลาย ดงัน้ี สวนนกชยันาท พธิภณัฑ ์พนัธุป์ลา

ลุม่น้ําเจา้พระยา พระปรางคก์ลบีมะเฟือง ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดัปากคลองมะขามเฒา่ ผา้ทอจก 

ลายหลกักลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง เจดยีว์ดัโตนดหลาย  

 บคุลิภาพท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 เลอืกใชบุ้คลกิภาพการใชช้วีติกลางแจง้ 

 จดุจบัใจท่ีใช้ในการนําเสนอ 

 เลอืกใชก้ารนําเสนอแบบจดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง 

 องคป์ระกอบศิลป์  

 เลอืกใชอ้งคป์ระกอบการออกแบบบรรจภุณัฑ ์ดงัน้ี สเีลอืกกลุ่มสแีฟชัน่ ภาพประกอบเลอืก

ภาพประกอบจากคอมพวิเตอร ์การนําเสนอภาพเลอืกการนําเสนอภาพโดยใชล้วดลายตกแต่งการใช้

ภาพศลิป์หรอืรปูทรงทีเ่ป็นนามธรรม  รปูทรงเลอืกรปูทรงอสิระ และรปูทรงทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง 

 ผลวเิคราะหป์ะสทิธภิาพจากการประเมนิ พบวา่เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรคพ์บวา่ ดา้น

กราฟิกมคีวามสวยงามโดยรวม มคีา่เฉลีย่  4.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีากทีส่ดุ  ดา้นสามารถดงึดดู

ความสนใจไดด้ ีมมีคี่าเฉลีย่  4.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีากทีส่ดุ  ดา้นสรา้งความจดจาํไดง้า่ย มี

คา่เฉลีย่  4.25 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีากทีสุ่ด   

 เกณฑก์ารเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ ดา้นการออกแบบ มสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ มคีา่เฉลีย่ 

4 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก  ดา้นบรรจภุณัฑส์รา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ มคีา่เฉลีย่  4.75 คะแนน

อยูใ่นเกณฑด์มีากทีส่ดุ  ดา้นสรา้งบุคลกิใหค้วามรูส้กึแตกต่างจากของเดมิ มคี่าเฉลีย่  4.75 คะแนน

อยูใ่นเกณฑด์มีากทีสุ่ด   

 เกณฑด์า้นความเหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ ดา้นเหมาะสาํหรบัเป็นของทีร่ะลกึ

จงัหวดัชยันาท คา่เฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก  ดา้นบรรจภุณัฑแ์สดงวฒันธรรมทอ้งถิน่

จงัหวดัชยันาท มคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นบรรจภุณัฑม์เีอกลกัษณ์เหมาะสมกบั

สนิคา้ มคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 เกณฑด์า้นการออกแบบ ดา้นบรรจภุณัฑส์ามารถปกป้องสนิคา้ไดด้ ีมคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนน

อยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นบรรจภุณัฑม์คีวามคงทนระหวา่งการขนสง่  มคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่น

เกณฑด์มีาก ดา้นบรรจภุณัฑส์ะดวกต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 เกณฑด์า้นกระบวนการผลติ ดา้นความเป็นไปไดใ้นการในการผลติในปจัจบุนั มคีา่เฉลีย่ 

3.75 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก ดา้นวสัดทุีใ่ชส้ามารถปกป้องผลติภณัฑไ์ด ้มคีา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยู่

ในเกณฑด์มีาก ดา้นวสัดทุีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสม  คา่เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่นเกณฑด์มีาก 

 



บทท่ี 5 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

 การศกึษาและพฒันบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑส์ม้โอแปรรปูจงัหวดัชยันาท จากแนวคดิ

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ไดถ้กูกาํหนดวตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา ประยกุตใ์ชทุ้นทางวฒันธรรมและทุน

ธรรมชาตทิอ้งถิน่ มาพฒันารวมกบั การออกแบบโดยใชอ้งคป์ระกอบการออกแบบบรรจภุณัฑ ์

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแปรรปูและการใชจ้ดุจบัจบัเพือ่เสนอบรรจภุณัฑส์นิคา้   

สม้โอแปรรปู เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ จดุเด่น เพิม่โอกาสทางการแขง่ขนั เพิม่มลูค่า  ใหก้บัสนิคา้ มี

วธิกีารดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1.  ศกึษาวเิคราะห ์สรปุผลทาํการคดัเลอืกทุนวฒันธรรมและทุนธรรมชาต ิจากตวัอยา่งที่

ใชใ้นงานวจิยัโดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลอืกตามแน วคดิแรงจงูใจในการท่องเทีย่ วของ Swarbrooke, 

John and Horner, Susan. ทีป่รากฎอยู่ในหนงัสอื Consumer Behaviour in Tourism ปี 1999 โดย

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานออกแบบและงานสรา้งสรรค ์10 ท่านเป็นผูป้ระเมนิ 

 2.  ศกึษาวเิคราะห ์สรปุผลหาบุคลกิภาพผลติภณัฑส์ม้โอแรรปูจงัหวดัชยันาท จากตวัอยา่ง

ทีใ่ชใ้นงานวจิยัโดยใชแ้นวคดิ Brand Personality Scale (BPS: The Big Five) ของ Jennifer Aaker ทีป่รากฎใน

หนงัสอื A Butterworth- Heinemann ปี 1997 โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานออกแบบและงานสรา้งสรรค ์  

10 ท่านเป็นผูป้ระเมนิ 

 3.  ศกึษาวเิคราะห ์สรปุผลหาจดุจบัใจทีใ่ชใ้นการนําเสนอสนิคา้ในงานโฆษณา ทีม่ลีกัษณะ

สอดคลอ้งเหมาะสมกบับุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแปรรปูจงัหวดัชยันาท โดยใช้ แนวคดิบุคลกิภาพสนิคา้

ของ Aaker and Myers ทีป่รากฎในหนงัสอื Advertising Management ปี1996 โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้น

งานออกแบบและงานสรา้งสรรค ์4 ท่านเป็นผูป้ระเมนิ 

 4.  ศกึษาวเิคราะห ์สรปุผลการกาํหนดองคป์ระกอบการออกแบบบรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม

กบัจดุจบัใจทีไ่ดม้าจากการศกึษาขอ้ 4 ซึง่ประกอบไปดว้ย ส ีภาพประกอบ การนําเสนอภาพประกอบ 

รปูทรง โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานออกแบบและงานสรา้งสรรค ์4 ท่านเป็นผูป้ระเมนิ 

 5.  นําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขอ้ 2-5 สรา้งแนวทาง กรอบแนวคดิพฒันาบรรจภุณัฑ์

ผลติภณัฑส์ม้โอแปรรปูจงัหวดัชยันาท จาํนวน 3 แนวทาง 

 6.  การประเมนิแบบรา่งบรรจภุณัฑผลติภณัฑส์ม้โอแปรรปูจงัหวดัชยันาท จากผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นงานออกแบบและงานความคดิสรา้งสรรค ์จาํนวน 3 ท่าน ตามเกณฑท์ีไ่ดก้ําหนดไว ้จากนัน้นํา

ขอ้มลูทีไ่ดม้าสรปุผล วเิคราะห ์โดยแสดงในรปูแบบค่าเฉลีย่ จดัคะแนนสู่งตํ่าเพื่อคดัเลอืกและทาํการ

ปรบัปรุ ง และสรปุผลการพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวา่จงัหวดัชยันาท 

พรอ้มตรวจสอบสมตุฐิานการวจิยัต่อไป 
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สรปุผลการวิจยั 

 1.  ผลการศึกษาเร่ืองทนุทางวฒันธรรมและทนุธรรมชาติท้องถ่ินจงัหวดัชยันาท ท่ี

เหมาะสมกบัแรงจงูใจในการท่องเท่ียว พบว่า 

  1.1  ทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิีเ่หมาะสมกบัแรงจงูใจทางดา้นสรรีะหรอืทาง

กายภาพ ไดแ้ก่ สวนนกชยันาท คดิเป็นรอ้ยละ 86 พพิธิภณัฑพ์นัธุป์ลาลุม่น้ําเจา้พระยา  คดิเป็นรอ้ย

ละ 84 สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วความตอ้งการทางกายภาพ เช่นหากทาํงานหนกั 

รา่งกายกต็อ้งการการพกัผอ่น การเดนิทางท่องเทีย่วจงึเป็นทางเลอืกหน่ึงในการพกัผอ่น 

  1.2  ทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิีเ่หมาะสมกบัแรงจงูใจทางดา้นวฒันธรรม

ไดแ้ก่ พระปรางคก์ลบีมะเฟือง  คดิเป็นรอ้ยละ 84 ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัปากคลองมะขามเฒา่  

คดิเป็นรอ้ยละ 84 ผา้จก ลายหลกั กลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84 เจดยีว์ดัโตนดหลาย

คดิเป็นรอ้ยละ 82 สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว การเดนิทางซึง่เกดิจากความตอ้งการทีจ่ะ

ศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม ชนชาตกิารดาํรงชวีติทีแ่ตกต่างไปจากทีอ่ยูเ่ดมิ  

  1.3  ทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิีเ่หมาะสมกบัแรงจงูใจในการพฒันาตนเอง  

ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑ ์พนัธุป์ลาลุม่น้ําเจา้พระยา  คดิเป็นรอ้ยละ 82 สวนนกชยันาท คดิเป็นรอ้ยละ 80 

สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว การพฒันาสว่นบุคคล การเพิม่พนู ความรูท้กัและทกัษะสิง่

ใหม่ๆ   

 2.  ผลการศึกษา หา ลกัษณะ บคุลิกภาพตราสินค้าผลิตภณัฑแ์ปรรปูส้มโอขาว

แตงกวาจงัหวดัชยันาท เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า 

  2.1 ตามจรงิไมเ่พอ้ฝนั (Down-to-Earth) คดิเป็นรอ้ยละ 82 สอดคลอ้งกบั ลกัษณะ

บุคลกิภาพทีแ่สดงออกถงึความจรงิใจ  

  2.2  การใชช้วีติกลางแจง้ (Outdoorsy) คดิเป็นรอ้ยละ 82 สอดคลอ้งกบับุคลกิภาพ รกั

อสิระและอยูเ่หนือกฎเกณฑ ์

 3.  ผลการศึกษาจดุจบัใจท่ีใช้ในงานโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะบคุลิกภาพ

สินค้าส้มโอแปรรจูงัหวดัชยันาท พบว่า 

  3.1 จดุจบัใจทีใ่ชใ้นงานโฆษณาต่อบุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแปรรปู  ตามจรงิไมเ่พอ้ฝนั 

(Down-to-Earth) ไดแ้ก่ 

   3.1.1  จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) คดิเป็นรอ้ยละ 85 สอดคลอ้ง

กบัจดุจบัใจทีแ่สดงใหเ้หน็ การใชจ้ดุสนใจทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ ความน่าสนใจ  ความเฉลยีวฉลาด หรอื

บุคลกิภาพทีด่ ี

   3.1.2  จดุจบัใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal) คดิเป็นรอ้ยละ 80 สอดคลอ้ง

กบัจดุจบัใจทีแ่สดงใหเ้หน็ ความอบอุ่นทีผู่บ้รโิภครบัรูจ้ากการนําเสนอทีเ่ชื่อมโยง 

  3.2  จดุจบัใจทีใ่ชใ้นงานโฆษณาต่อบุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแปรรปู การใชช้วีติกลางแจง้ 

(Outdoorsy) พบว่า   
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   3.2.1 จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) คดิเป็นรอ้ยละ 100 สอดคลอ้ง

กบัจดุจบัใจทีแ่สดงใหเ้หน็ การใชจ้ดุสนใจทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความน่าสนใจ ความเฉลยีวฉลาด หรอื

บุคลกิภาพทีด่ ี

   3.2.2 จดุจบัใจดา้นอารมณ์ขนั (Humor Appeal) คดิเป็นรอ้ยละ 80 สอดคลอ้งกบั

จดุจบัใจทีแ่สดงใหเ้หน็ การสรา้งการ จดจาํในจดุขายสนิคา้ได ้และอาจก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมตามที่

ตอ้งการไดด้ว้ย อารมณ์ขนัสามารถกระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึอื่นๆ ตามมาดว้ยเช่นกนั 

 

 4.  ผลการศึกษา หาองคป์ระกอบในการออกแบบ  สี ภาพประกอบ การนําเสนอ

ภาพประกอบรปูทรง ท่ีเหมาะสมกบัจดุจบัใจท่ีใช้ในงานโฆษณา 

  4.1  จดุจบัใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeal) 

  กลุ่มสีเ่หมาะสมไดแ้ก่  

  กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion) คดิเป็นรอ้ยละ 75  สอดคลอ้งกบั เป็นกลุม่สขีองเทรนด์

แฟชัน่ในปจัจบุนั จากเวทแีฟชัน่ระดบัสงู ไปจนถงึหน้านิตยสารแฟชัน่ชัน้นํา  

  กลุ่มสป๊ีอป (Pop) คดิเป็นรอ้ยละ 25 สอดคลอ้งกบั เป็นกลุ่มสปีฐมภมูทิีส่ว่างสดใส 

สามารถนามาสรา้งสรรค ์ผสานกนัเกดิเป็นสสีนัทีน่่าตื่นเตน้ไดม้ากมาย 

  การใชภ้าพประกอบ เหมาะสมภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) คดิเป็น

รอ้ยละ 50 เหมาะสมภาพประกอบจากคอมพวิเตอร ์ (Computer Graphic Illustration) คดิเป็นรอ้ย

ละ 50 การนําเสนอภาพประกอบทีเ่หมาะสม การนําเสนอภาพโดยใชล้วดลายตกแต่งการใชภ้าพ

ศลิป์หรอืรปูทรงทีเ่ป็นนามธรรม (Abstract Design) คดิเป็นรอ้ยละ 72 การนําเสนอภาพสนิคา้เป็น

ตวัเอก คดิเป็นรอ้ยละ 25 รปูทรงทีเ่หมาะสม รปูทรงอสิระ (Hand-Draw) คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 4.2  จดุจบัใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal)  

 กลุ่มสทีีเ่หมาะสมไดแ้ก่ 

  กลุ่มสเีอเชีย่น (Asian) คดิเป็นรอ้ยละ 75 สอดคลอ้งกบั การรบัเอาอทิธพิลจากงาน

ศลิปะตะวนัออกชาต ิกลุ่มสชุีดน้ีจงึทัง้ทรงพลงั และเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดกีบัทุกอยา่ง 

  กลุ่มสเีนเชอรลั (Natural) คดิเป็นรอ้ยละ 25 สอดคลอ้งกบั กลุ่มสีสกดัมาจากสยีอ้ม

ผา้ และวสัดธุรรมชาตทิีใ่ชใ้นงานสิง่ทอ ซึง่เป็นโทนสทีีก่ลมกลนืผสานกนัไดด้ ี

  การใชภ้าพประกอบ เหมาะสมภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) คดิเป็น

รอ้ยละ 50 ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration) คดิเป็นรอ้ยละ 50 การนําเสน

ภาพประกอบทีเ่หมาะสม การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอตนําเสนอสนิคา้  คดิเป็นรอ้ยละ 

50 การนําเสนอภาพสนิคา้ขณะทีถ่กูใชห้รอืเลน่อยู่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 รปูทรงทีเ่หมาะสม รปูทรง

ธรรมชาต ิ(Organic) คดิเป็นรอ้ยละ 75 รปูทรงอสิระ (Hand-Draw) คดิเป็นรอ้ยละ 25 
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 4.3  จดุจบัใจดา้นอารมณ์ขนั (Humor Appeal)  

 กลุ่มสทีีเ่หมาะสมไดแ้ก่   

  กลุ่มสแีฟชัน่ (Fashion) คดิเป็นรอ้ยละ 75 สอดคลอ้งกบัเป็นกลุ่มสขีองเทรนด์

แฟชัน่ในปจัจบุนั จากเวทแีฟชัน่ระดบัสงู ไปจนถงึหน้านิตยสารแฟชัน่ชัน้นํา  

  กลุ่มสป๊ีอป (Pop) คดิเป็นรอ้ยละ 25 สอดคลอ้งกบั เป็นกลุ่มสปีฐมภมูทิีส่ว่างสดใส 

สามารถนามาสรา้งสรรค ์ผสานกนัเกดิเป็นสสีนัทีน่่าตื่นเตน้ไดม้ากมาย 

  การใช้ภาพประกอบ  เหมาะสมภาพประกอบลายเสน้ (Drawing Illustration) คดิ

เป็นรอ้ยละ 100 การนําเสนภาพประกอบทีเ่หมาะสม การนําเสนอภาพโดยใชต้วัการต์นูมาสคอต

นําเสนอสนิคา้  คดิเป็นรอ้ยละ 100 รปูทรงทีเ่หมาะสม รปูทรงทีผ่ดิปกต ิ (Irregular) คดิเป็นรอ้ยละ 

75 รปูทรงทีม่ดีา้นเป็นเสน้ตรง (Rectilinear)  คดิเป็นรอ้ยละ 25 

 

 5.  ผลการวิเคราะหข้์อมลูแบบประเมินจากกลุ่มตวัอย่างบรรจภุณัฑผ์ลิตภณัฑสิ์มโอ

แปรรปูจงัหวดัชยันาท  

 สรปุผลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 3 แบบ โดยประเมนิ การวเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบความ

เหมาะสมแบ่งเป็น 5 ดา้น คอื ดา้นกระบวนการสรา้งสรรค ์ดา้นการเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ ดา้นความ

เหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ ดา้นการออกแบบ ดา้นกระบวนการผลติ จากกลุม่ตวัอยา่ง

โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดบั (Liker,R. 1961) คอื 

  คา่เฉลีย่  ความหมาย 

  4.21 – 5.00 มากทีส่ดุ 

  3.41 – 4.20  มาก 

  2.61 – 3.40 ปานกลาง 

  1.18 – 2.60 น้อย 

  1.00 – 1.80 น้อยทีส่ดุ 

 

 6.  ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากแบบประเมินบรรจภุณัฑผ์ลิตภณัฑส้์มโอแปรรปู 

จงัหวดัชยันาท พบว่า 

 แบบท่ี 1 เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรค์  มคีะแนนเฉลีย่ 3.66 อยูใ่นระดบัดมีาก  เกณฑ์

การเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ มคีะแนนเฉลีย่ 3.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง  เกณฑด์า้นความเหมาะสมกบั

ทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่  มคีะแนนเฉลีย่ 3.41 อยูใ่นระดบัปานกลาง  เกณฑด์า้นการออกแบบ  มี

คะแนนเฉลีย่ 3.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง  เกณฑด์า้นกระบวนการผลติ  มคีะแนนเฉลีย่ 3.91 อยูใ่น

ระดบัดมีาก ดงันัน้การวดัประสทิธภิาพโดยรวบ ของแบบที ่ 1 มคีา่คะแนนเฉลีย่ 3.53 อยูใ่นระดบัดี

มาก 
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 แบบท่ี 2 เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรค์  มคีะแนนเฉลีย่ 3.41 อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เกณฑก์ารเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้  มคีะแนนเฉลีย่ 3.16 อยูใ่นระดบัปานกลาง เกณฑด์า้นความ

เหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่  มคีะแนนเฉลีย่ 3.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง เกณฑด์า้นการ

ออกแบบ  มคีะแนนเฉลี่ ย 3.33 อยูใ่นระดบัปานกลาง เกณฑด์า้นกระบวนการผลติ  มคีะแนนเฉลีย่ 

3.75 อยูใ่นระดบัดมีาก ดงันัน้การวดัประสทิธภิาพโดยรวบ ของแบบที ่ 1 มคีา่คะแนนเฉลีย่ 3.4 อยู่

ในระดบัปานกลาง 

 แบบท่ี 3 เกณฑก์ระบวนการสรา้งสรรค์  มคีะแนนเฉลีย่ 4.25 อยูใ่นระดบัดมีากทีส่ดุ  

เกณฑก์ารเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้  มคีะแนนเฉลีย่ 4.5 อยูใ่นระดบัดมีากทีส่ดุ เกณฑด์า้นความ

เหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรมทอ้งถิน่  มคีะแนนเฉลีย่ 3.8 อยูใ่นระดบัดมีาก เกณฑด์า้นการ

ออกแบบ มคีะแนนเฉลีย่ 3.75 อยูใ่นระดบัดมีาก เกณฑด์า้นกระบวนการผลติ  มคีะแนนเฉลีย่ 3.58 

อยูใ่นระดบัดมีาก ดงันัน้การวดัประสทิธภิาพโดยรวบ ของแบบที ่ 1 มคีา่คะแนนเฉลีย่ 3.98 อยูใ่น

ระดบัดมีาก 

 ดงันัน้ผูว้จิยันํารปูแบบที ่ 3 มาเป็นตน้แบบในหลกัการพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑส์ม้โอ

แปรรปูขาวแตงกวา จงัหวดัชยันาทจากแนวเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์โดยนําผลรวมคา่คะแนนการ

ประเมนิเป็นเกณฑก์ารเลอืก ซึง่แบบที ่ 3 มคีา่คะแนนเฉลีย่รวมมากทีส่ดุ คอื 3.97 คะแนน ออยูใ่น

เกณฑด์มีาก และการพฒันาตน้แบบจากแนวทางทีเ่ลอืกจากคา่คะแนนเฉลีย่สงูสดุ มาพฒันางาน

ตน้แบบบรรจภุณัฑ ์ 

 

อภิปรายผล 

 การพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาทจากแน วคดิ

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์โดยการเชือ่มโยงจากรากฐานทางทุนวฒันธรรมและทุนธรรมชาตทิอ้งถิน่ โดย

ใชว้ธิกีารศกึษาทุนวฒันธรรมและธรรมชาตทิอ้งถิน่  และหาบุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแ ปรรปู เพือ่

นําเสนอสนิคา้ใหม้ลีกัษณะตวัตนทีช่ดัเจน และทาํการหาวธินํีาเสนอโดยเลอืกการนําเสนอจดุจบัใจที่

นิยมใชใ้นงานโฆษณา และศกึษาองคป์ระกอบการออกแบบบรรจภุณัฑท์ีส่อดคลองกบัจดุจบัใจ เพือ่

สรา้งเอกลกัษณ์ จดุเด่น เพิม่โอกาสทางการแขง่ขนั เพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้ อภปิรายไดด้งัน้ี 

 1.  รปูแบบทุนทางวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิแรงจงูใจในการท่องเทีย่ว แรงจงูใจ

เป็นสิง่ทีก่ระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วออกเดนิทางท่องเทีย่ว เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง การ

ท่องเทีย่วจะเกดิขึน้ไดน้ัน้ นกัท่องเทีย่วจะตอ้งมสีิง่บนัดาลใจ  พบวา่ ทุนทางวฒันธรรมและทุน

ธรรมชาติทอ้งถิน่จงัหวดัชยันาทสอดคลอ้งกบัแรงจงูใจในการท่องเทีย่วมทีัง้หมด 6 ทุน ไดแ้ก่ สวน

นกชยันาท , พพิธิภณัฑ์พนัธุป์ลาลุม่น้าเจา้พระยา , พระปรางคก์ลบีมะเฟือง , ภาพจติรกรรมฝาผนงั

วดัปากคลองมะขามเฒา่ , ผา้ทอจกลายหลกั กลุ่มไทยเชือ้สายลาวเวยีง , เจดยีว์ดัโตนดหลาย  ทัง้น้ี

แสดงใหเ้หน็ว่าจังหวดัชยันาทมแีหลง่ ท่องเทีย่วทีส่ามารถจงใูจ กระตุน้ใหน้กัท่องเทีย่วออกเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิแรงจงูใจในการท่องเทีย่ว ทางดา้น สรรีะหรอืทางกายภาพ  ดา้น



128 

 

วฒันธรรม  และดา้นการพฒันาตนเอง  ของ Swarbrooke, John and Horner, Susan.ทีป่รากฏใน

หนงัสอื Consumer Behaviour in Tourism. ในปี 1999 ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัจงัหวดัชยันาทมี

วตัถุดบิทางทุนวฒันธรรมและทุนทางธรรมชาตทิีส่ามารถมาประยกุต์ดดัแปลงสรา้งบรรจภุณัฑส์นิคา้

สม้โอแปรรปูในเชงิของฝาก ตามแนวคดิของเศรษฐกจิสรา้งสรรค์  ทีส่่งเสรมิว่าประเทศไทยมวีตัถุดบิ

ทีส่ามารถพฒันาขึน้เป็นสนิทรพัยส์รา้งสรรค ์ (Creative Assets) อยูม่หาศาล ไมว่า่จะเป็นในดา้น

รปูธรรมหรอืนามธรรม ซึง่สามารถนําไปสรา้งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี(ชวูทิย ์มติรชอบ. 

2554: 7) 

 2.  บุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแปรรปู จากการศกึษาโดยใชเ้กณฑบุ์ลกิภาพสนิคา้ (Jennifer 

Aaker. 1997) พบวา่บุคลิกภาพทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัสม้โอแปรรปู คอื บุคลกิตามจรงิไมเ่พอ้ฝนั 

และ บุคลกิภาพการใชช้วีติกลางแจง้  ทัง้น้ีเน่ืองจากลกัษณะของ บุคลกิภาพสม้แปรรปูมคีวาม

สอดคลอ้งกบั ลกัษณะความตรงไ ปตรงมา ความเรยีบงา่ย ความใชช้วีติกลางแจง้ ความต่อสู่อยา่ง

แขม็แขง็ ทีเ่ชื่อมโยงจากภมูปิญัญาแปรรปูสม้โอในทอ้งถิน่ ผลการศกึษาสอดคลอ้งและแสดงใหเ้หน็

ว่าลกัษณะทางกายภาพเฉพาะอยา่งของผลติภณัฑท์ีก่าํหนดขึน้ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัใน

ตราสนิคา้อนัเป็น รากฐานทีส่าํคญัในการสรา้งความแตกต่า ง ใหก้บัสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บับุคลกิ

ของกลุม่เป้าหมายทัง้ในดา้นกายภาพ และดา้นจติวทิยา อนัไดแ้ก่ อาย ุอาชพี รายได ้เพศ สถานะ

ทางสงัคม สถานะครอบครวั ลกัษณะนิสยั พฤตกิรรม ทศันคตต่ิอ  สิง่ต่างๆ เป็นตน้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 

2537: 23) 

 3. ศกึษาจดุจบัใจทีส่อดคลอ้ง กบับุคลกิภาพสนิคา้สม้โอแปรรปู  เพือ่หาแนวทางการ

นําเสนอ  ซึง่เป็นทีนิ่ยมใชใ้นงานโฆษณา พบว่าบุคลกิภาพสอดคลอ้งกบัจดุจบัใจ ดา้นความเป็น

ตวัเอง (Ego Appeal)  จดุจบัใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal) และจดุจบัใจดา้นอารมณ์ขนั 

(Humor Appeal) ทัง้น้ีเน่ืองจาก บุคลกิภาพมคีวาม เหมาะสมกบัการใชจ้ดุสนใจทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ

รปูรา่งหน้าตาทีน่่าสนใจ ความเฉลยีวฉลาด บุคลกิภาพทีด่ี  ความอบอุ่นทีผู่บ้รโิภครบัรู้  อารมณ์ขนัที่

สามารถทาํใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์างการสือ่สารไดห้ลากหลาย ผลการศกึษาสอดคลอ้งและแสดงให้

เหน็วา่  การใชจ้ดุจบัใจในการนําเสนอบุคลกิภาพส้ มโอแปรรปู เป็นองคป์ระกอบสาํคญัใน

กระบวนการสือ่สาร  เป็นการถ่ายทอดความคดิ แนวคดิ ภาพลกัษณ์ และอื่นๆ ของตวัสนิคา้ไปสู่

ผูบ้รโิภค โดยใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ  ทีจ่ะเป็นตวัแทนความคดินัน้ๆ เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และแรงจงูใจ

ใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตหิรอืพฤตกิรรมตามทีผู่ส้ง่สารสื่อออกไป (พรทพิย ์สมัปตัตะวนิช. 2546: 118) 

  4. ดา้นการออกแบบ บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑแ์ปรรปูสม้โอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาทจาก

แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์โดยการเชือ่มโยงจากรากฐานทางทุนวฒันธรรมและทุนธรรมชาติ

ทอ้งถิน่ พบวา่การเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้อยูใ่นระดบัดมีากทีส่ดุ  ความเหมาะสมกบัทุนทางวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ อยูใ่นระดบัดมีาก  การออกแบบ อยูใ่นระดบัดมีาก  กระบวนการผลติ อยูใ่นระดบัดี  ทัง้น้ี

เน่ืองจาก การเปลีย่นแปลง พฒันาบรรจภุณัฑ ์ ช่วยใหเ้กดิการตื่นตวัในสายตาผูบ้รโิภค ช่วยในการ

แนะนําสนิคา้ออกสูต่ลาด ทาํใหผู้บ้รโิภค หนัมาใหค้วามสนใจกบับรรจภุณัฑเ์พิม่มากขึน้  สามารถ
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แสดงตวัตนอยา่งชดัเจนเมือ่วาง แสดงเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบั บรรจภุณัฑ์

ในอนาคตยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้มามบีทบาทมากขึน้ ทัง้ในดา้นการโฆษณาและการขาย (Advertising 

and selling) ดงันัน้ บรรจภุณัฑจ์งึกลายเป็นสิง่ทีแ่สดงรวมไว ้ซึง่รปูรา่งลกัษณะทางกายภาพของ

บรรจภุณัฑ ์และการออกแบบ สสีนั รปูรา่ง ตราฉลาก ขอ้ความโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้จงึควร

มวีธิกีารทีจ่ะทาํ ใหบ้รรจภุณัฑส์ามารถสือ่สารได ้ทัง้วจันสญัลกัษณ์และทศัน สญัลกัษณ์ โดยบรรจุ

ภณัฑจ์ะตอ้งแสดงความโดดเดน่ออกมาใหช้ดัเจนจากผลติภณัฑอ์ื่น และบรรจภุณัฑค์วรจะสรา้ง

ความพงึพอใจ เกยีรต ิและศกัดิศ์ร ีสาหรบัผูใ้ช ้ (ปุน่ คงเจรญิเกยีรติ ; และสมพร คงเจรญิเกยีรติ .

2541) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  การศกึษาทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาต ิ ไดค้ดัเลอืกทุนทีส่อดคลอ้งกบัแรงจงูใจ

ในการท่องเทีย่วซึง่ผ่านเกณฑ ์ 5 ทุน และไดท้าํการประยกุตเ์พือ่ใชง้านในรปูแบบ 2มติ ิโดยวธิกีาร 

การลดทอน การหมนุ การกลบั การบวก การพลกิ การใชต้ารางกรดิ เป็นตน้ ซึง่ผูอ่้านสามารถ

นําไปใชง้านไดต้ามความเหมาะสม 

 2.  การศกึษาองคป์ระ กอบการออกแบบ ทีส่อดคลอ้งกบัจดุจบัใจ และสอดคลอ้งกบั

บุคลกิภาพ ซึง่แต่ละหวัขอ้จะมคีวามเชือ่มโยงซึง่กนัและกนั ผูอ่้านสามารถเลอืกใชต้ามความ

เหมาะสม 

 3.  จะเป็นประโยชน์สาํหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบรรจภุณัฑส์นิคา้ทีต่อ้งการใชทุ้น

ทางวฒันธรรมในการนําเสนอสนิคา้ ซึง่ส ามารถเรยีนรู ้ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัการนําทุนทาง

วฒันธรรมและทุนธรรมชาตมิาใชร้ว่มกบับุคลกิภาพสนิคา้ จดุจบัใจ และองคป์ระกอบการออกแบบ 

 

 ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  การศกึษาทุนทางวฒันธรรมและทุนธรรมชาต ิมขีอ้จาํกดัเรือ่งเวลา และสถานที ่จงึเป็น

การศกึษาเบื้ องตน้จากเอกสาร ตาํรา งานวจิยั ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ทาํรายละเอยีดของทุนทางวฒั

ธรรมและทุนธรรมชาตอิาจไมค่รบถว้น  ดงันัน้การศกึษาจากภาคสนามจากพืน้ทีจ่รงิจะสามารถเกบ็

รายละเอยีดไดค้รบสมบรูณ์มากกวา่  

 2.  แนวคดิเกีย่วกบับุคลกิภาพ และจดุจบัใจในงานโฆษณา มหีลากหลายแน วคดิ ดงัน้า

หากตอ้งการใชค้วรเลอืกแนวคดิทีส่อดคลอ้ง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกบับรรจภุณัฑทืีต่อ้งการ

นําเสนอ เพือ่การประมวลผลจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 3. การพฒันาบรรจภุณัฑจ์ากทุนทางวฒันธรรมและธรรมชาตทิอ้งถิน่นอกเหนือจาก

การพฒันโครงสรา้งและพฒันากราฟิก ยงัสามารถพฒันาการวสัดใุนทอ้งถิน่เพิม่เตมิได ้ซึง่จะสง่ผล

ใหเ้กดิการพฒันาทีม่มีติมิากขึน้ 
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