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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาคุณสมบัติเส๎นใยของฟางข๎าวแห๎ง กระบวนการและ
ขั้นตอนการทากระดาษจากเส๎นใยฟางข๎าวแห๎ง และ 2) ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเส๎นใยฟางข๎าวแห๎งให๎มี
เอกลักษณ์ป ระจ าชุมชน และประเมิน ความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองตํอความต๎องการของ
ผู๎บริโภค การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยมีโจทย์จากชุมชนด๎านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จาก
เดิมที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก และไมํมีตราสัญลักษณ์ประจาร๎าน คณะผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาฟางข๎าว
แห๎งที่เหลือทิ้งจานวนมากจากภาคการเกษตรมาแปรรูปเป็นกระดาษ และทาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม โดยมีสูตรที่เหมาะสมในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ คือ การทดลองต๎มเส๎นใยจากฟางข๎าวแห๎ง
1 กิโลกรัม โซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaoH) 1 กิโลกรัม น้า 13 ลิตร ต๎มนาน 2 ชั่วโมงในถังปี๊ป เพื่อให๎ฟางข๎าวมี
เส๎นใยที่ละเอียด หนา 1 มิลลิเมตร มีขนาด 38 x 39.5 เซนติเมตร ที่มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช๎ผลิต
เป็นวัสดุได๎จริง และได๎ศึกษาพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมายในรูปแบบ Mood board เพื่อเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบและทาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มจานวน 5 แบบ โดยการสารวจกลุํม
ตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงของกลุํมอายุชํวง 18-25 ปี จานวน 30 คนในชุมชนสี่แยกบ๎าน
แขก เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจั ย คือ แบบสอบถามและการสั มภาษณ์ สถิติที่ใช๎ในการวิจัย คือ คําเฉลี่ย และ
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวํารูปแบบบรรจุภัณฑ์รูปทรงผลไม๎ ผลชมพูํและออกแบบโลโก๎เป็นรูปผู๎หญิงสูงวัย
ที่เป็นตัวแทนของเจ๎าของร๎านพร๎อมข๎อความระบุชนิดของผลิตภัณฑ์และเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชม มีคําเฉลี่ยสูงสุด
คือ
= 4.19 มีระดับความพึงพอใจมาก หัวข๎อประเมินของแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจมากที่สุดสาม
อันดับแรก คือ ด๎านผลงานการออกแบบมีการแสดงถึง ผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น โดยเฉลี่ย ( =4.64) มีระดับความพึง
* สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา
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พอใจมากที่สุด ด๎านผลงานการออกแบบโดยรวมมีความสวยงามเป็นที่นําสนใจ ( =4.60) ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ด๎านรูปแบบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย ( =4.40) ระดับความพึงพอใจมาก บรรจุ
ภัณฑ์จากงานวิจัยครั้งนี้สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มได๎จริง ภายในชุมชนและเป็นการเพิ่มมูลคําของ
ผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มด๎วย
คาสาคัญ : บรรจุภัณฑ์ กระดาษจากฟางข๎าว ผลไม๎แชํอิ่ม

Abstract
This research aims 1) to study the properties of dried rice straw fiber and the process
of making paper from dried straw fiber and 2) to design the packaging from dried straw fiber
that is unique to the community. This is a mixed method research. The challenge of the
community packaging development is mostly plastic packaging and does not have logo for
products. The researchers are interested in the concept of dried rice straw that is residue
material form agriculture. The suitable formulation for packaging is one kilogram of dry rice
straw, 1 kg sodium hydroxide, 13 liters of water with boiled for 2 hours in metal gallon to
making fine fiber. The thickness is 1 mm and size of 38 x 39.5 cm, which is suitable and can
be used as material. They are applied to produce paper for processed fruit. The researcher
studied the behavior of the target group in the form of Mood board for the concept of
designing and packaging design for 5 kinds of packaging by random sampling. There were 1825 years with 30 people in Ban Khaek Intersection Community. The research tools were
questionnaires and interviews. The statistics used in this research were the average
percentage and standard deviation. It found that The model of rose apple shape and logo
design that is an older woman's representation of the store owner, with the type of product
and the community product is the highest mean score ( = 4.19) at high level of satisfaction.
The top three most satisfied topics are: The design showed local product ( = 4.64) at very
high level of satisfaction. The overall design was attractive to customers ( = 4.60) at very
high level of satisfaction. The form of packaging design was modern packaging ( = 4.40) at
high level of satisfaction. The packaging of this research can be packed for using in the
community and addition the value of processed fruit.
Keywords : packaging, paper from rice straw, processed fruit

บทนา
ฟางข๎าวเป็นลาต๎นแห๎งของธัญพืชหลังจากการเก็บเกี่ยว อาทิ ข๎าวบาร์เลย์ ข๎าวโอ๏ต ข๎าวเจ๎ า ข๎าวไรย์
ข๎าวสาลี เป็นต๎น ฟางข๎าวสามารถใช๎ประโยชน์ได๎หลายอยําง เชํน ใช๎เป็นอาหารหยาบสาหรับเลี้ยงโค กระบือ
ทาปุ๋ยหมักเป็นวัสดุปกคลุมดินหลังการหวํานเมล็ดพืชรักษาความชุํมชื้นของดินใช๎เป็นวัสดุสาหรับการเพาะเห็ด
ฟางเป็นที่มุงหลังคาหรือฝากระทํอมใช๎สาหรับเป็นเชื้อจุดไฟ ชํวยให๎กํอไฟงํายเป็นวั สดุผูกมัดหรือใช๎แทนเชือก

~ 37 ~

และใช๎ผ ลิตเป็ นเยื่อกระดาษที่ มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช๎ผ ลิตเป็นวัสดุได๎จริง จากในแตํละปีมี
ปริมาณฟางข๎าวเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมเฉลี่ยประมาณปีละ 19 ล๎านตัน (คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข๎าว กรมการค๎าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2561) ฟางข๎าวที่ได๎หลังการปลูกข๎าวนั้นเกษตรกร
สํวนใหญํจะเลือกใช๎วิธีการเผาทาลายที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่กํอให๎เกิดภาวะโลกร๎อนและยังเป็นการทาลายธาตุ
อาหารของพืชและจุลินทรีย์ที่ดีในดินให๎หมดไปทางคณะผู๎วิจัยมีความสนใจจะศึกษาวัสดุฟางข๎าวเพื่อพัฒนา
เป็ น ผลิ ต ภัณฑ์ และเป็ น การเพิ่ มมู ล คําผลิ ตภัณฑ์อื่ น ๆ เนื่ องจากคุณสมบั ติและองค์ประกอบของฟางข๎า ว
ประกอบด๎วยลิกโนเซลลูโลสซึ่งเป็นลักษณะเส๎นใยที่สามารถผลิตเป็นเยื่อกระดาษได๎ และมีงานวิจัยทางด๎าน
การผลิตกระดาษจากฟางข๎าวด๎วยวิธีการขึ้นรูปด๎วยเฟรมกระดาษจานวนมาก และจากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน
สี่แยกบ๎านแขก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่อยูํรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ซึ่งภายในชุมชนมีคุณสังเวียน รากแก๎ว เจ๎าของผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
ที่มีกระบวนการผลิตดั้งเดิมและเปิดจาหนํายมามากกวํา 50 ปี โดยมีโจทย์จากชุมชนด๎านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
จากเดิมที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกและ ไมํมีตราสัญลักษณ์ประจาร๎าน คณะผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาฟาง
ข๎าวแห๎งที่เหลือทิ้งจานวนมากจากภาคการเกษตรมาแปรรูปเป็นกระดาษและทาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอมิ่ ในการเพิ่มการจาหนํายทางการตลาดด๎วย (สุจยา ฤทธิศร, 2556)
จากปัญหาข๎างต๎นคณะผู๎วิจัยจึงศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากฟางข๎าวสาหรับผลิตภัณฑ์
ผลไม๎แชํอิ่มกรณีศึกษา : ชุมชนสี่แยกบ๎านแขก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแนวทางในการ
เพิ่มมูลคําจากวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และเป็นแนวทางในการ
สํงเสริมอาชีพและสร๎างรายได๎แกํชุมชนอยํางยั่งยืน และเป็นการนาวัสดุจากธรรมชาติมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติเส๎นใยของฟางข๎าวแห๎ง กระบวนการและขั้นตอนการทากระดาษจากเส๎นใย
ฟางข๎าวแห๎ง
2. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเส๎นใยฟางข๎าวแห๎งให๎มีเอกลักษณ์ประจาชุมชน
3. ประเมินความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภค

ระเบียบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็น การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากฟางข๎าวสาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มกรณีศึกษา :
ชุมชนสี่แยกบ๎านแขก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี คณะผู๎วิจัยมีการกาหนดประชากร กลุํมตัวอยํางและเครื่องมือ
ดังนี้
1. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง หมายถึง ร๎านผลไม๎แชํอิ่มของคุณสังเวียน รากแก๎ว เป็นร๎าน
หลักที่ผลิตผลไม๎แชํอิ่ม และมีความสนใจเข๎ารํวมในการทาวิจัยและมีศักยภาพในการรํวมพัฒ นาโจทย์วิจัย
รํวมกัน โดยการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (นิรัช สุดสังข์, 2548, น.48)
1.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ การสังเกต การถํายรูปและการจดบันทึก
2. การศึกษาความพึงพอใจการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลไม๎แชํอิ่มในชุมชน แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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2.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง คือ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา โดยมีประสบการณ์ด๎านการ
ออกแบบไมํต่ากวํา 5 ปี จานวน 3 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.3 กิจกรรมการเก็บข๎อมูล คือ การนาเสนอภาพรําง 5 รูปแบบ การสอบถาม การถํายรูป
และการจดบันทึก
3. การประเมินความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม แขวงหิรัญ รูจี เขต
ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ธีรยุทธ์ พึ่งเทียร, 2543)
3.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง คือ ผู๎บริโภคเพศชายและเพศหญิง อายุ 18-30 ปี
จานวน 30 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานครประกอบด๎วยสํวนตําง ๆ ดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุํมเป้าหมาย
สํวนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลํองบรรจุภัณฑ์จาก
ฟางข๎าวสาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอและความคิดเห็นของกลุํมเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลํองบรรจุภัณฑ์จาก
ฟางข๎าวสาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม
3.3 กิจกรรมการเก็บข๎อมูล คือ นาเสนอต๎นแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มแขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และประเมินด๎วยแบบสอบถาม การถํายรูปและจดบันทึก
3.4 วิเคราะห์สถิติโดยใช๎คําเฉลี่ย ( ) และคําเบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็น การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากฟางข๎าวสาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มกรณีศึกษา :
ชุมชนสี่แยกบ๎านแขก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และเพื่อประเมินความพึงพอใจตํอรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มคณะผู๎วิจัยได๎ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข๎อมูล ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลไม๎แชํอิ่ม ชุมชนสี่แยกบ๎านแขก แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู๎ประกอบการและผู๎บริโภค
2. ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติเส๎นใยของฟางข๎าวแห๎ง กระบวนการและขั้นตอนการทากระดาษจากเส๎น
ใยฟางข๎าวแห๎งจากแหลํงข๎อมูลเอกสารตารา
3. รวบรวมเอกสารข๎อมูลตําง ๆ ที่คณะผู๎วิจัยได๎ศึกษาและทาการวิเคราะห์ข๎อมูลจากปัญหาที่ได๎มา
สรุปและพัฒนาออกแบบรํางบรรจุภัณฑ์จากฟางข๎าวแห๎งจากสูตรที่เหมาะสมที่สุด
4. นาแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได๎จากการพัฒนาออกแบบรําง และผํานความคิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญ ทางด๎าน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อมีการแก๎ไขแบบปรับปรุงได๎แบบที่ส มบูรณ์ จึงนามาเขียนแบบและออกแบบ
กราฟิกในการทาบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ
5. ทดลองใช๎บรรจุภัณฑ์และสรุปประเมินผลที่ได๎
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ผลการวิจัย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากฟางข๎าวสาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มกรณีศึกษา: ชุมชนสี่แยกบ๎านแขก
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ผู๎วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาคุณสมบัติเส๎นใยของฟางข๎าวแห๎ง กระบวนการและขั้นตอนการทากระดาษจากเส๎นใย
ฟางข๎าวแห๎ง สรุปได๎ดังนี้
จากการสัมภาษณ์คุณสังเวียน รากแก๎ว (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2561) ประกอบอาชีพขายผลไม๎
แชํอิ่มเป็นอาชีพหลักเพื่อหารายได๎ให๎กับครอบครัว โดยบรรจุผลไม๎แชํอิ่มใสํถ๎วยพลาสติกขาย เชํน มะมํวง
มะยม มะขามป้อม มะดัน มะกอก กระท๎อน เชอร์รี่แดง และบ๏วย เป็นต๎น สาหรับปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม พบวํา บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม ยังขาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
นําสนใจและดึงดูดใจให๎เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ทั้งรูปแบบรูปทรงที่เป็น
ของชุมชนอยํางชัดเจน โดยดั้งเดิมเป็นเพียงบรรจุภัณฑ์จากถ๎วยพลาสติกใสไมํมีรูปแบบหรือลวดลาย ที่ทาให๎มี
ลูกค๎าที่สนใจบริโภคน๎อย จึงมีการนากระดาษฟางข๎าวมาออกแบบและพัฒนาให๎เป็นบรรจุภั ณฑ์ที่มีความแปลก
ใหมํนําสนใจเพื่อขยายท๎องตลาดให๎กว๎างขึ้น

ภาพที่ 1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มแบบดั้งเดิมของชุมชน
ที่มา: จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ (2560, น.111)
ด๎านการพัฒ นาวัส ดุ พบวํา เมื่อนาฟางข๎าวแห๎ งมาตัดเป็นชิ้นเล็ ก ๆ แล๎ วนาไปต๎มน้าผสมด๎ว ย
โซเดียมไฮดรอกไซต์ จากนั้นนาฟางที่ต๎มเสร็จเป็นเยื่อกระดาษแล๎วนาไปกระจายตากแห๎ง จะเห็นวําได๎เป็น
แผํนกระดาษ ซึ่งเป็นสีน้าตาลอํอน มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จากธรรมชาติของฟางข๎าว สามารถนาไปทาเป็น
บรรจุภัณฑ์ได๎เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ บรรจุภัณฑ์จากฟางข๎าวสามารถออกแบบรูปทรงตําง ๆ
และสามารถพับ ดัด ม๎วน งอหรือตัดได๎ จึงนามาทาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใสํผลไม๎แชํอิ่มที่มีรูปแบบใหมํ โดยมีสูตรที่
เหมาะสมในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ คือ การทดลองต๎มเส๎นใยจากฟางข๎าวแห๎ง 1 กิโลกรัม โซเดียมไฮดรอกไซต์
(NaoH) 1 กิโลกรัม น้า 13 ลิตร ต๎มนาน 2 ชั่วโมง ในถังปี๊ปขนาดบล็อกสกรีนมีขนาด 46 x 47 เซนติเมตร
เพื่อให๎ฟางข๎าวมีเส๎นใยที่ละเอียด ที่มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช๎ผลิตเป็นวัสดุได๎จริง
สรุปผลการทดลอง คือ ความหนาของกระดาษฟางข๎าวมีปริมาณแผํนละ 300 กรัม ปริมาณความ
หนาของกระดาษเทํากัน ทุกแผํน คือ หนา 1 มิลลิ เมตรกระดาษฟางข๎าวแตํล ะแผํนมีขนาด 38 x 39.5
เซนติเมตรการทดสอบการเกิดราโดยนากระดาษฟางข๎าวมาจุํมน้าให๎เปียกในระยะเวลา 7 วัน พบวํากระดาษไมํ
มีการเกิดเชื้อราแตํสี ของกระดาษจะซีดลงและการทดสอบการทากาวบนกระดาษกระดาษฟางข๎าวที่ผําน
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กระบวนการตําง ๆ จนมาเป็นแผํนแล๎วนั้น และได๎นามาทากาว ลักษณะของเนื้อกระดาษนั้นมีสีน้าตาลเข๎มขึ้น
เล็กน๎อย มีความแข็งตัวและเหนียวขึ้น

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษจากฟางข๎าวแห๎งสาหรับผลไม๎แชํอิ่ม
ที่มา: จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ (2560, น.96-99)
2. ด๎านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระบวนการออกแบบผลิตบรรจุภัณฑ์ใหมํสาหรับผลไม๎แชํอิ่มสรุปได๎
วํา เลือกกระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษจากฟางข๎าวด๎วยวิธีการพับและใสํตราสัญลักษณ์ทาให๎ได๎รูปทรง
ที่มีความแปลกใหมํดึงดูด มีความนําสนใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช๎หรือเพิ่ มรายได๎ให๎กับร๎านค๎าในชุมชน
นั้น โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต๎องศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภคและแสดงลักษณะตําง ๆ ของผู๎บริโภคใน
รูปแบบ MOOD BOARD ได๎แกํ สี อารมณ์ กิจกรรมยามวําง เทคโนโลยี ธรรมชาติ สถานที่ทํองเที่ยวตําง ๆ
ที่กลุํมอายุในชํวงนี้ต๎องการและลักษณะการใช๎ชีวิต เป็นต๎น ซึ่งกลุํมเป้าหมายที่คณะผู๎วิจัยได๎กาหนดคือผู๎บริโภค
ชํวงอายุระหวําง 18-30 ปี เพศชายและเพศหญิงมีทั้งที่ยังเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบ MOOD BOARD
ดังภาพที่ 3 และ 4

ภาพที่ 3 พฤติกรรมผู๎บริโภคของกลุํมนักศึกษา ภาพที่ 4 ภาพแสดงสิ่งธรรมชาติและสถานที่ทํองเที่ยว
ที่มา: จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ (2560, น.117)
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จากการที่ได๎ศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคคณะผู๎ทาวิจัยได๎ทาการถอดรูปรํางรูปทรงจาก MOOD BOARD
และเขียนแบบภาพ 2 มิติและ 3 มิติ (รัฐไท พรเจริญ, 2557) ดังภาพที่ 5 และ 6

ภาพที่ 5 การถอดรูปรํางรูปทรงจาก MOOD BOARDและตํอยอดความคิดจากภาพ
ที่เลือกในรูปแบบ SKETCH แบบ 2 มิติ
ที่มา: จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ (2560, น. 118-120)

ภาพที่ 6 การตํอยอดความคิดจากภาพที่เลือกในรูปแบบ SKETCH แบบ 3 มิติ
ที่มา: จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ (2560, น.120-121)
ผลการประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นต๎น โดยนาเสนอผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา โดยมีประสบการณ์ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไมํต่ากวํา 5 ปี จานวน 3 คน ได๎ผลการประเมินรูปแบบที่เหมาะสมตํอการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ พบวํารูปแบบที่ 1 เป็นรูปทรงผลไม๎ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ( = 4.19,
S.D. = 0.54) เนื่องจาก ในด๎านเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีรูปรําง รูปทรงคล๎ายผลไม๎รูปชมพูํ ผสมผสานกับรูปทรง
เรขาคณิต ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถประกอบขึ้นได๎งํายโดยไมํต๎องใช๎กาว และใช๎เชือก
ป่านผูกเป็นถุงหิ้วได๎ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงได๎นารูปแบบที่ 2 มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ (Prototype) เพื่อ
ดาเนินการออกแบบและใสํรายละเอียดของกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ (ชัยศักดิ์ เชื้อชาวนา, 2545) ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่มและตกแตํงด๎วยกราฟิก
ที่มา: จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ (2560, น.132-137)
3. สรุปการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานครการนาต๎นแบบบรรจุภัณฑ์ไปเก็บข๎อมูลยังกลุํมผู๎บริโภคอายุ 18-30 ปี จานวน 30 คน
ผลการประเมินจากผลการสารวจคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานด๎านความพึงพอใจมากที่สุดใน 5 ประเด็น
คือ ด๎านรูปแบบ ด๎านหน๎าที่ใช๎สอย ด๎านหลักศิลปะและความงาม ด๎านความปลอดภัย ด๎านความสะดวกในการ
ใช๎งาน ทั้งหมด 18 หัวข๎อ คือ คําความเหมาะสมของบรรจุ ภัณฑ์ที่ได๎รับการพัฒนาแล๎วในสามอันดับแรก คือ
ด๎านขนาดของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมตํอการใช๎งานในระดับชุมชน โดยเฉลี่ย ( =4.44) และคํา S.D.=
0.69 อยูํในระดับมาก ด๎านวัสดุที่ใช๎ในการผลิตบรรจุภัณฑ์มีความทนทานและรับน้าหนักผลไม๎แชํอิ่มได๎เป็น
อยํางดี โดยเฉลี่ย ( =4.43) และคํา S.D. = 0.90 อยูํในระดับมาก และด๎านบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับภาพประกอบและเครื่องหมายการค๎า โดยเฉลี่ย ( =4.30) และคํา S.D. = 0.50 อยูํในระดับมาก

อภิปรายผล
หลั ง จากการวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล คณะผู๎ วิจั ย ได๎ อ อกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ ลไม๎ แ ชํ อิ่ม เพื่ อ การปกป้ อ ง
ผลิตภัณฑ์ โดยใช๎วัสดุฟางข๎าวเป็นบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นวัสดุจากธรรมชาติและเป็นวัสดุเหลือทิ้งมีจานวน
มากในภาคเกษตรกรรม ฟางข๎าวมีคุณสมบัติของเส๎นใยที่สามารถผลิตเป็นเยื่อกระดาษได๎การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
จากฟางข๎าวสาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม สามารถดาเนินการได๎หลายวิธี โดยพิจารณาวัสดุ คุณสมบัติ เฉพาะ
และข๎อจากัดในในการนาวัสดุบรรจุภัณฑ์มาออกแบบและขึ้นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและการทดลองใช๎งาน เนื่องจากเป็นการป้องกันความล๎มเหลวในการออกแบบเพื่อนามาใช๎งาน
จริงภายหลัง เชํนการ ออกแบบรูปทรงให๎ได๎สมดุลในการจัดวาง และลดทอนการใช๎วัสดุที่ไมํจาเป็นออก ซึ่งเป็น
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สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ในการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห๎ ไ ด๎ คุ ณ ภาพ แตํ สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ นั้ น ต๎ อ งสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎อุปโภคได๎มากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับสุมาลี ทองรุํงโรจน์ (2555) ที่กลําววําบรรจุ
ภัณฑ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ใช๎ในการบรรจุสินค๎าในการจัดจาหนํายเพื่อสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภค
ด๎วยต๎นทุนที่เหมาะสม และด๎านรูปแบบบรรจุภัณฑ์มุํงเน๎นการพัฒนารูปแบบที่รํวมสมัย มีเอกลักษณ์ เฉพาะ
ภายในชุมชนและกลําวถึงปัจจัยที่มีความสาคัญในด๎านกราฟิกทางด๎านพื้นหลัง การจัดหน๎าและตัวอักษรและ
ข๎อความบนบรรจุภัณฑ์ที่สํงผลตํอความเข๎าใจของผู๎บริโภค โดยการออกแบบสีสันและลวดลายลงบนบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อให๎สามารถจาได๎ รวมถึงการออกแบบที่ ดีต๎องสร๎างเรื่องราวที่นําสนใจ และเป็นการเสริมเอกลักษณ์
ของสินค๎าและผลิตภัณฑ์และสร๎างเรื่องราวและที่มาของผลิตภัณฑ์จนผู๎บริโภคยินดีตัดสินใจซื้อด๎วยความรู๎สึก
ประทับใจที่สามารถออกแบบสื่อสารโน๎มน๎าวผู๎บริโภคให๎ตัดสินใจซื้อได๎สาเร็จ (อรัญ วานิชกร, 2559, น. 7071) และจากคะแนนประเมินความพึงพอใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นอยูํในระดับมาก ดังนั้นบรรจุภัณฑ์
ผลไม๎แชํอิ่มจากฟางข๎าว สามารถใช๎เป็นต๎นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของกลุํม
ผู๎บริโภคได๎

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาถึงคุณสมบัติวัสดุและวัส ดุรํวม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเส๎ นใยและการสร๎าง
ลวดลายที่สวยงามบนบรรจุภัณฑ์
2. ด๎านกระบวนการผลิตเนื่องจากในการทดลองผลิตภัณฑ์กระดาษจากเส๎นใยฟางข๎าวใช๎เ วลาในการ
เตรียมวัตถุดิบมากเกินไปในการต๎มฟางข๎าวเพื่อประหยัดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบจึงควรใช๎หม๎อสาหรับต๎มที่
สามารถกาหนดอุณหภูมิได๎แนํนอนเพื่อให๎ได๎เยื่อหรือเส๎นใยกระดาษฟางข๎าวตามต๎องการอยํางรวดเร็ว ซึ่งจะ
เป็นผลดีตํอการผลิตในขั้นตอนตํอไป
3. ด๎านรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากฟางข๎าวสาหรับผลิตภัณฑ์ผลไม๎แชํอิ่ม สามารถตํอยอดในการพัฒนาโดย
การเพิ่มประโยชน์ใช๎สอยในด๎านอื่น ๆ เชํน การนาเทคโนโลยีใหมํ ๆ เข๎ามารํวมพัฒนาเพื่อเพิ่มความสวยงาม
และรูปแบบหรือการพิมพ์สกรีนลงบนบรรจุภัณฑ์ให๎มีความโดดเดํนและสวยงาม
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