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การออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

จังหวัดอุตรดิตถ 

 
อังกาบ  บุญสูง 

หลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 
บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน จังหวัดอุตรดิตถ และ 2) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคและนักทองเที่ยวที่มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน จากการศึกษาลักษณะ

เฉพาะถิ่นของผาไหมทางดาน ลวดลาย สี กรรมวิธีการผลิต และวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของในดานการแปรรูปจนถึงการตกแตง

ผลิตภัณฑรองเทาผาไหม พบวา จังหวัดอุตรดิตถ มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถมีลักษณะการ

ทอผาตีนจก สวนใหญจะทําไปใชเปนเชิงของผาซ่ิน ซ่ึงจะมี 3 สวน คือสวนซ่ิน สวนตัวซ่ิน และสวนเชิงซ่ิน ผูวิจัยจึงนําลาย

เคี๊ยะซ่ึงเปนลายจากเชิงซ่ินผาทอมือจังหวัดอุตรดิตถ ประกอบกับใชสีมวงซ่ึงสีประจําของกลุมและเปนสีประจําจังหวัดอุตรดิตถ

มาเปนสีหลักของกราฟกบนบรรจุภัณฑ ประกอบลวดลายดอกบัวตูมที่เปนเอกลักษณของกลุมทาบัวมาใชในการออกแบบ

กราฟกบรรจุภัณฑ ในสวนของการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ ผูบริโภคสวนใหญมีความตองการบรรจุภัณฑที่มีความ

สะดวกตอการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค  จากการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและ

ผูประกอบการ ที่มีตอโครงสรางของบรรจุภัณฑเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการผลิตจริง ปรากฏวา โครงสรางรูปแบบที่ 1 

มีความเหมาะสมมากที่สุด  จากน้ันจึงนําแบบที่ไดจากการคัดเลือก มาทําการเขียนแบบการผลิต ทดลองทําตนแบบ และนํา

ขอมูลไปถายทอดใหกับกลุมผูผลิตแบรนดวาลีดีไซน เม่ือไดตนแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมจึงนําไปเก็บขอมูลสอบถามความพึง

พอใจจากกลุมผูบริโภคและผูจําหนาย ในดานรูปแบบและโครงสรางบรรจุภัณฑ ประกอบดวยประเด็น บรรจุภัณฑมีความ

สอดคลองกับลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑสินคา โครงสรางตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย มีความสะดวกตอการ

ขนสง ความแข็งแรงสามารถปองกันสินคาและงายตอการเก็บรักษา มีความสะดวกตอการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค การ

เลือกใชวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสมกับตนทุน และดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ ประกอบดวย ความพึงพอใจที่มี

ตอตราสินคา และความพึงพอใจที่มีตอกราฟกบนบรรจุภัณฑ จากขอมูลที่ไดเม่ือสรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจในภาพรวม

ทั้งหมด พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับที่ดีมาก คิดเปนคาเฉล่ีย ( ) 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 0.40  
 
คําสําคัญ: รองเทาผาไหม, วาลีดีไซน, จังหวัดอุตรดิตถ, บรรจุภัณฑ. 
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The Design Package of Silk Shoe Products for WAREE 

DESIGN’s Brand, Uttaradit 

 
Aungkab  Boonsung 
Product Design Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University. 

 
Abstract 

  This research purpose is to 1) design silk shoes products for WAREE DESIGN’s Brand, Uttaradit and 

2) study the customers and tourists’ satisfaction with the designed silk shoe products. The designed 

products must meet the needs of the manufacturer’s marketing target, which contain uniqueness and 

functionality derived by structures and products’ design principle. The local patterns, colors, production 

methods, tools, and processes of silk shoe production were considered to create the uniqueness of the 

designed products. It is found that Uttaradit has a variety of cultures, and the one that was chosen is the 

fabric weaving (Teen Jok) of LapLae people. The fabric is mostly used to create the local’s skirt (Zinn). 

The researcher selected Uttaradit province’s color and LapLae’s weaving style from Tha Bua group as a 

designing concept. Regarding product structure design, most customers want the product to be 

functional. The questionnaire on the aspect of the suitable structure was done and giving the first design 

to be most appropriate structure. The processing footprint was planned, and the prototype was created 

and then distributed to the group of WAREE DESIGN’s Brand.  The satisfaction of the prototype was then 

evaluated by the customers and the sellers. The evaluation points in term of the structure are the 

functionality, needs of marketing target, transportation, durability, preservation, ease of use, material 

selection, production process and cost investment. The evaluation points in term of the graphic design 

are the satisfaction of the trademark and the design graphic on the product. The analytical result shows 

an excellent overall satisfaction with an average of 4.72 and standard deviation of 0.40. 

 
Keywords: Silk Shoe Products, WAREE DESIGN, Uttaradit, Package. 
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1. บทนํา 

 ปจจุบันผลิตภัณฑชุมชนและธุรกิจหางราน  มีจํานวน

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เม่ือมีผลิตภัณฑมากขึ้นเปอรเซ็นตในการ

ผลิตสินคาซํ้ากับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอ่ืนก็เพิ่มมากขึ้น

เชนเดียวกัน เพราะความหลากหลายของสินคาในทองตลาดทั้ง

ผลิตภัณฑที่มีความเหมือน  ใกลเคียง หรือแตกตางกันลวนทํา

ใหเกิดภาวะในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค การออกแบบจึงเปน

ตัวแปรสําคัญของการแขงขัน สรางความแตกตางและสราง

ความจดจําระหวางผูผลิตกับผูบริโภค สินคาควรตองมีบรรจุ

ภัณฑที่ดีดวย การออกแบบบรรจุภัณฑจึงมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง

ตอผูผลิตสินคา เน่ืองจากบรรจุภัณฑสามารถทําหนาที่สงเสริม

การขาย กระตุนยอดขายใหเพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาส

ลดตนทุนสินคาอันจะนําไปสูยอดกําไรสูง ซ่ึงเปนเปาหมายการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ  จึงเปนสวนสําคัญมากในขั้นตอนการผลิต

สินคา [1] 

 กลุมตัดเย็บผาบานหนองบัวเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน

ผูผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจากผาไหม ผาพื้นเมือง และเริ่ม

ศึกษาวิธีการตัดเย็บรองเทา โดยมีแนวคิดที่จะนําเอาผาไหม

ของกลุมตัดเย็บผาบานหนองบัวมาผลิตและจัดจําหนาย

รองเทาผาไหมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุม ตอมาสมาชิกสวน

ใหญของทางกลุมไมคอยเห็นความสําคัญกับการทํารองเทา 

คุณวาลี เพ็ชรพิชัย จึงไดออกมาตั้งสถานที่ผลิตรองเทาผา

ไหมของตนเอง โดยการประยุกตจากส่ิงที่ไดศึกษามาและ

วัตถุดิบที่มี จึงไดผลิตและจําหนายภายในจังหวัดอุตรดิตถ

และสงออกตามออเดอร อีกทั้งยังเขาประกวดสินคา OTOP 

จนทําใหเปนผลิตภัณฑสินคา OTOP 4 ดาว ทําใหเปนที่รูจัก

และมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น จากการทีไ่ดศึกษาวิธีการทําและจัด

จําหนายจึงไดพบปญหาของทาง คุณวาลี เพ็ชรพิชัย ซ่ึงเปน

ประธานกลุม คือบรรจุภัณฑน้ันไมส่ือถึงอัตลักษณของทาง

กลุมที่แสดงใหเห็นวาเปนของกลุมตัดเย็บผาบานหนองบัว 

ซ่ึงตองมีสีที่โดดเดน เปนที่จําจดของลูกคา ปกปองผลิตภัณฑ 

บงบอกวิธีการใชเก็บรักษาและขอมูลติดตอ สะดวกตอการ

ขนสง ตนทุนในการผลิตไมสูงมาก และใหประโยชนสูงสุดตอ

ชุมชน สามารถนําไปใชไดจริง [2] 

 แมว าบรรจุภัณฑจะทําหนาที่ เปนแคสวนประกอบ

พื้นฐานของสินคา แตสามารถชวยสรางความโดดเดนและ

เพิ่มโอกาสในการขายสินคา นอกจากน้ัน บรรจุภัณฑยัง

สามารถส่ือถึงตําแหนงทางการตลาด และเปนเครื่องมือ

ส่ือสารที่สําคัญที่สุดที่ใชส่ือสารกับผูซ้ือ ณ จุดขายสินคา ใน

ปจจุบันบรรจุภัณฑเปนปจจัยที่สําคัญของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ซ่ึงจะชวยใหผูขายสามารถปกปองสินคาจาก

สภาวะแวดลอมภายนอก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพและ 

ทําใหการจัดสงสินคาการจัดเก็บสินคาคงคลังงายขึ้น การ

ออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมใหกับแบรนดวาลีดีไซน 

ผูจัดทําโครงการไดเสนอที่จะออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผา

ไหม โดยจะตองคํานึงถึงอัตลักษณของทางกลุมผูผลิต ตองมี

สีที่โดดเดน เปนที่จําจดของลูกคา ปกปองผลิตภัณฑ บงบอก

วิธีการใชเก็บรักษาและขอมูลติดตอ สะดวกตอการขนสง 

ตนทุนในการผลิตไมสูงมาก และใหประโยชนสูงสุดตอชุมชน 

สามารถนําไปใชไดจริง สรางเอกลักษณใหกับสินคา 

 

2. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม

แบรนดวาลีดีไซน จังหวัดอุตรดิตถ ดําเนินการตามแนวคิด 

 1. การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ ไดใชหลักการของ

ประชิด ทิณบุตร [3] กลาวไว 9 ขอ แตผูวิจัยไดนํามาเปน

กรอบแนวคิด 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1 ลักษณะของสินคา 

  1.2 ตลาดเปาหมาย 

  1.3 การขนสง 

  1.4 การเก็บรักษา 

  1.5 ลักษณะการนําไปใช 

  1.6 ตนทุนของบรรจุภัณฑ 

 2. ในดานการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑไดใชหลักการ

ของ ศิริพร ปเตอร [4] ที่ไดกลาวไว 4 ขอ ดังน้ี 

  2.1 เขาใจงาย 

  2.2 มีความสวยงาม ชวนมอง 

  2.3 ใชงานไดงายสะดวก 

  2.4 ตนทุนหรือคาใชจายเหมาะสม 

 

      

 

3.วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ตัวแปรตน 

รูปแบบบรรจุภัณฑรองเทา

ผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี

ตอบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้น 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนด

วาลีดีไซน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดคนควา

ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ดังน้ี 

 3.1 แหลงที่มาของขอมูล โดยกําหนดแหลงที่มาของ

ขอมูลดังน้ี 

  3.1.1 แหลงขอมูลดานเอกสาร วารสาร ตํารา 

บทความ ผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวทางการการศึกษา

ลักษณะเฉพาะถิ่นของผาไหม ทางดานลวดลาย สี กรรมวิธี

การผลิต และวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของในดานการแปรรูป

จนถึงการตกแตงผลิตภัณฑหัตถกรรมรองเทาผาไหม เพื่อ

หาอัตลักษณมาใช ในการออกแบบบรรจุภัณฑ  เพื่อใช

ประกอบการดําเนินงานในขั้นตอนของการออกแบบและ

ความเหมาะสมในการทํางานวิจัย  

  3.1.2 แหลงขอมูลดานการสํารวจ เก็บขอมูลจาก

ผูประกอบการ กลุมผูบริโภคและนักทองเที่ยวที่มีตอชุด

บรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน  จากการใช

แบบสอบถามโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

 3.2 เครื่องมือทีใ่ชในการทําโครงการ 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการออกแบบ

บรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน จังหวัดอุตรดิตถ 

ไดแก แบบสัมภาษณแบบไมเปนทางการ แบบสอบถาม

ความตองการ แบบสอบถามความคิดเห็น  แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ โดยกําหนดขอบเขตและประเด็นถามให

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไว มีดังน้ี 

  3.2.1 แบบสัมภาษณขอมูลลักษณะเฉพาะถิ่นของ

ผูประกอบการรองเทาผาไหม จังหวัดอุตรดิตถ ทางดาน

ลวดลาย สี กรรมวิธีการผลิต และวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของใน

ดานการแปรรูปจนถึงการตกแตงผลิตภัณฑหัตถกรรม

รองเทาผาไหม เพื่อหาอัตลักษณมาใชในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 

 

รูปที่ 1 การสัมภาษณขอมูลจากผูประกอบการ 

  3.2.2 แบบสอบถามความตอ งการ ของ

ผูประกอบการและผูบริโภค วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

ตองการหรือความนิยมเก่ียวกับโครงสราง ลวดลาย และวัสดุ

บรรจุภัณฑ ของผูบริโภคและนักทองเที่ยวเพื่อเปนแนวโนม

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ 

  3.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

และผูประกอบการ ที่ มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมที่

พัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการผลิตจริง  
 

 
 

รูปที่ 2 การเก็บแบบสอบถามจากผูบริโภค 

 

  3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่

มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม หลังการออกแบบ มี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูบริโภค

และนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่ มีตอชุดบรรจุภัณฑที่

ออกแบบขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 3 หาความพึงพอใจจากจุดจําหนายของฝาก 

 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.3.1 จัดเตรียมเครื่องมือในการวิจัย ศึกษาความ

ตองการของผูบริโภคโดยรวมจากกลุมตัวอยางที่ไดมาจาก

การสุมแบบเจาะจง 
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  3.3.2 วิเคราะหความตองการของกลุมผูบริโภค

และนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่ มีตอชุดบรรจุภัณฑแลว

นําเสนอตอกลุมผูผลิตใหทราบ แลวทําการสรุปแนวทาง

รวมกันเพื่อทําการออกแบบ 

  3.3.3 ศึกษาทางดานโครงสรางบรรจุภัณฑ สรุป

ขอมูลแลวทําการออกแบบ เพื่อเปนตัวกําหนดรูปแบบและ

หนาทีก่ารใชงาน 

  3.3.4 นําแบบรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการ

สรุปแบบใหแกกลุมผูผลิต 

  3.3.5 นําแบบที่ทําการสรุปมาทําการเขียนแบบ

เพื่อการผลิต แลวทดลองทําตนแบบการผลิตเพื่อวิเคราะห

ปญหาที่เ กิดในการใชงานจริง และในกระบวนการผลิต 

พรอมทั้งปรับแกไขแบบเพื่อลดปญหา 

  3.3.6 เม่ือไดตนแบบโครงสรางแลว จึงออกแบบ

กราฟกบรรจุภัณฑใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

  3.3 .7 ทดลองพิมพบรรจุภัณฑตนแบบ แลว

นําเสนอตอกลุมผูประกอบการ 
 

 
รูปที่ 4 การทดลองขึ้นรูปโครงสรางบรรจุภัณฑรองเทาผา

ไหมแบรนดวาลีดีไซน 

 

 
 

รูปที่ 5 การทดลองพิมพตนแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม

แบรนดวาลีดีไซน 

  3.3.8 เม่ือไดตนแบบแลวจึงนําไปทดสอบหาความ

พึงพอใจจากกลุมผูบริโภคตัวอยาง  แลวทําการวิเคราะห

สรุปผลที่ได พรอมทั้งแนวทางเสนอแนะเพิ่มเติม 

  3.3.9 นําเสนอผลงานการทําวิจัยทั้งหมด 
 

 
 

รูปที่ 6 เสนอแบบรางตอผูเชี่ยวชาญและกลุมผูผลิต 

 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล  

  3.4.1 นําขอมูลที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของมาวิเคราะห นําผลที่ไดจากขอมูลการสํารวจมาแปร

ผลทางสถิติเสนอเปนคาตัวเลขประกอบการบรรยาย 

  3.4.2 สํารวจความตองการของบรรจุภัณฑที่มี

ความเหมาะสมตอกลุมผูบริโภค พรอมทั้งตรวจสอบจํานวน

ความสมบูรณของแบบสอบถามแตละชุดมาแปรผลทางสถิติ 

เพื่อสรุปขอมูล โดยการคํานวณหาคาเฉล่ียเลขคณิต 

  3.4.3 สํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นตอ

รูปแบบของบรรจุภัณฑที่มีความเหมาะสมกับการนํามาใช 

พรอมทั้งตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบถาม

แตละฉบับมาแปรผลเพื่อสรุปขอมูล โดยการหาคาเฉล่ียเลข

คณิต 

  3.4.4 ทําการสํารวจความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑที่

ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยประเมินการออกแบบ 

และประเมินการทดลองตนแบบ พรอมทั้งตรวจสอบความ

สมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับมาแปรผลเพื่อสรุป

ขอมูลตางๆ โดยการคํานวณหาคาเฉล่ียเลขคณิตและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน [5] 

  เกณฑในการวิเคราะหคาเฉล่ียใชเกณฑดังน้ี   

  4.50-5.00   หมายถึง   มากที่สุด   

  3.50-4.49   หมายถึง   มาก 

  2.50-3.49   หมายถึง   ปานกลาง 
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  1.50-2.49   หมายถึง   นอย 

  1.00-1.49   หมายถึง   นอยที่สุด 

 เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจงาย ตอกระบวนการ 

ออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดออกแบบภาพขั้นตอนการวิจัยไว

ดังน้ี  

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนการทําโครงการ 

 

4. ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นตอรูปแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 60 ชุด ปรากฏ

วาเปนผูหญิงมากที่สุด จํานวน 53 คน โดยคิดเปนรอยละ 

88.33 และรองลงมาเปนผูชายจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

11.67 ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา 

 4.1 สรุปผลจากการ วิ เ คราะห ข อ มูลด วย  SWOT 

Analysis โดยสรุปผลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

และการใชกรอบแนวคิดในการวิจัย พบวา แนวคิดในการ

ออกแบบกราฟก คือ จังหวัดอุตรดิตถ มีประเพณีวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถมีลักษณะการทอผา

ตีนจกสวนใหญจะทําไปใชเปนเชิงของของผาซ่ิน ซ่ึงจะมี 3 

สวน คือสวนซ่ิน สวนตัวซ่ิน และสวนเชิงซ่ินนําเอาลายของ

ผาทอ เอกลักษณของกลุมทาบัว และสีที่เปนของกลุมและ

จังหวัดอุตรดิตถมาเปนสีหลักของบรรจุภัณฑ ใสลวดลาย 

เอกลักษณของทาบัว 
 

 

รูปที่ 8 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล SWOT Analysis 

 

 4.2 ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม 

  4.2.1 จ าก กา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ขอ ง ผู ต อ บ

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงสรางของบรรจุภัณฑ

ปรากฏวา โครงสรางรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด

จาก 3 รูปแบบ คิดเปนคาเฉล่ีย 4.29 รองลงมา โครงสราง

แบบที่ 3 คิดเปนคาเฉล่ีย 3.40 และโครงสรางรูปแบบที่ 2 

คิดเปนคาเฉล่ีย 3.34 
 

 
          รูปแบบที่ 1        รูปแบบที่ 2       รูปแบบที่ 3 

 

รูปที่ 9 การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ 
 

  4.2.2 ขอมูลความคิดเห็นที่มีตอกราฟกบนบรรจุ

ภัณฑ พบวา กราฟกรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weakness) 
- ผูประกอบการมีความรู และเทคนิคในการ

ผลิตรองเทาผาไหมเปนอยางดี และดําเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับรองเทาผาไหมมาเปนเวลานาน 

- มีชองทางการจัดจําหนายท่ีแนนอน 

- ไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินคา

OTOP ตั้งแตปแรกท่ีเริ่มดําเนินการ 

- มีตนทุนการผลิตต่ํา ทําใหสามารถตั้งราคา

ขายไดถูกกวาคูแขงระดับเดียวกันในตลาด 

- กิจการตั้งอยูใกลแหงวัตถุดิบท่ีจําเปนในการ

ผลิตรองเทาผาไหม ทําใหตนทุนขนสงวัตถุดิบ

ท่ีต่ํา  

- ตราสินคาและรูปแบบบรรจุภัณฑของกิจการยังไม

เปนท่ีรูจักของผูบริโภคมากนัก เนื่องจากยังไมมีการ

โฆษณาและประชาสัมพันธตราสินคาใหผูบริโภครับรู

เทาท่ีควร 

- กิจการมีการดําเนินการในลักษณะ ผูประกอบการ

รายเดียว ทําใหการเพิ่มกําลังแรงงาน และกําลังการ

ผลิตเปนไดยาก 

- ไมมีพนักงาน ทําใหการผลิตรองเทาผาไหมลาชา  

- สถานท่ีผลิตสินคาอยูในเขตท่ีพักอาศัยของชุมชน 

ทําใหเกิดขอจํากัดในดานการขยายกําลังการผลิต 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

- รองเทาเปนสิ่งท่ีจําเปนกับทุกคน และเปน

สิ่งท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคมาโดยตลอด 

ทําใหสินคาสามารถขายไดอยางสมํ่าเสมอ  

- รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะสงเสริมธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็กอยางจริงจัง ทําให

เปนโอกาสในการขยายการผลิต 

 

 

- เปนอุตสาหกรรมท่ีลงทุนไมมาก ทําใหมีคูแขงใน

ตลาดจํานวนมาก 

- สินคาเลียนแบบไดงาย กิจการจําเปนตองสราง

ความแตกตาง รวมท้ังสรางการรับรูในตราสินคาใหกับ

กับผูบริโภค 

- เทคนิคในการทํารองเทาของผูผลิตแตละรายไม

แตกตางกันมาก ทําใหผูบริโภคแยกความแตกตางของ

สินคาไดยาก 
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จาก 3 รูปแบบ คิดเปนคาเฉล่ีย 4.34 รองลงมา กราฟก

รูปแบบที่ 3 คิดเปนคาเฉล่ีย 3.32 และกราฟกรูปแบบที่ 2 

คิดเปนคาเฉล่ีย 3.28 
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 3 
 

รูปที่ 10 การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ 

 

 4.3 ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑรองเทาผา

ไหม ซ่ึงแบงออกเปนโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

พบวา 

 

 

  4.3.1 รูปแบบและโครงสรางบรรจุภัณฑ 

  1.) บรรจุภัณฑมีความสอดคลองกับลักษณะการใช

งานของผลิตภัณฑ สินคา มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.46 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50   

  2.) บรรจุภัณฑมีโครงสรางตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉ ล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.61 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.49   

  3.) บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการขนสง/

เดินทางมีความพึงพอใจ คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 

4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49   

  4.) บรรจุภัณฑมีความแข็งแรงสามารถปองกัน

สินคาและงายตอการเก็บรักษา มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.65 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48   

  5.) บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการนําไปใชงาน

ตามวัตถุประสงค มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.84 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.36   

  6.) การเลือกใชวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความ

เหมาะสมกับตนทุน มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.65 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.68   

  4.3.2 กราฟกบนบรรจุภัณฑ ความพึงพอใจที่มีตอ

ตราสินคา และความพึงพอใจที่มีตอกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

  1.) ตราสินคาสามารถส่ือถึงผลิตภัณฑและ

เอกลักษณของกลุมไดชัดเจน ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของ

กลุมผูบริโภคเทากับ 4.38 และ 4.61 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.49    

  2.) ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงามเปนที่

หนาจดจํา คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  4.73 และ 

4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44   

  3.) การเลือกใชโทนสีมีความเหมาะสมผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  4.65 และ 4.92 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48   
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  4.) ตัวอักษรและขอมูลของตราสินคามีความเขาใจ

งาย คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.80 และ 4.61 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39   

  5.) การจัดวางตราสินคามีความเหมาะสม ผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  4.76 และ 4.88 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42   

  6 .) องคประกอบโดยรวมมีความเหมาะสม 

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  4.69 และ 4.84 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46   

  4.3.3 ความพึงพอใจในภาพลักษณโดยรวมของ

บรรจุภัณฑ 

  1.) สามารถรับรูถึงคุณภาพของสินคาผานขอมูลที่

ไดบนบรรจุภัณฑ มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.73 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.44   

  2.) ราคาโดยรวมมีเหมาะสมกับสินคาและบรรจุ

ภัณฑที่ไดรับ มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย

ของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.46   

  3.) บรรจุภัณฑที่ออกแบบมีความเหมาะสมในการ

นําไปใชงานตอ มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย

ของกลุมผูบริโภคเทากับ 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0  

  4.) การนําเสนอภาพลักษณโดยรวมของสินคา 

ผานบรรจุภัณฑสามารถส่ือถึงคุณคาของความเปนอัตลักษณ

ของจังหวัดอุตรดิตถ มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.90 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.19 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 สรุปผลการออกแบบบรรจุภัณฑและสรุปผลการ

สอบถามความพึงพอใจ 

 จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดย ผูบริโภคที่มี

ตอบรรจุภัณฑรองเทาผาไหม วาลีดีไซนจังหวัดอุตรดิตถ ที่

ผูวิจัยออกแบบ มีดังน้ี 

 
   

 
รูปที่ 13 ผลิตภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

 

 
 

รูปที่ 14 บรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 
 

  5.1.1 บรรจุภัณฑมีโครงสรางตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการ

ขนสงและเดินทางบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงสามารถ

ปองกันสินคาและงายตอการเก็บรักษา บรรจุภัณฑมีความ

สะดวกตอการนําไปใชงานตามวัตถุประสงค การเลือกใช

วัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสมกับตนทุน มีความ

พึงพอใจตอรูปแบบโครงสรางบรรจุภัณฑอยูในระดับมาก

ที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.63 

  5.1.2 กราฟกบนบรร จุภัณฑ  ประกอบด วย 

กราฟกสามารถส่ือถึงผลิตภัณฑและเอกลักษณของกลุมได

ชัดเจน ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงามเปนที่หนา

จดจํา การเลือกใชโทนสีทั้งกราฟกและตัวอักษรมีความ

เหมาะสม ตัวอักษรและขอมูลของตราสินคามีความเขาใจ

ง า ย  ก า ร จั ด วา งข อค วาม มีค วาม เ หมาะสมชัด เ จน 

องคประกอบโดยรวมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจตอ
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กราฟกบนบรรจุภัณฑอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 

4.76 

  5.1.3 ภ าพ ลั กษณ โ ด ย ร วมของบ ร ร จุภัณฑ

ประกอบดวย สามารถรับรูถึงคุณภาพของสินคาผานขอมูลที่

ไดบนบรรจุภัณฑ ราคาโดยรวมมีเหมาะสมกับสินคาและ

บรรจุภัณฑที่ไดรับ บรรจุภัณฑที่ออกแบบและพัฒนามีความ

เหมาะสมในการนําไปเปนของฝาก การนําเสนอภาพลักษณ

โดยรวมของสินคาผานบรรจุภัณฑสามารถส่ือถึงคุณคาของ

ความเปนผาทอของจังหวัดอุตรดิตถไดอยางชัดเจน มีความ

พึงพอใจในภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ อยูในระดับ

มากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.83 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการที่ไดศึกษาและทําการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

การออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

จังหวัดอุตรดิตถ ผลที่ไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวคือ การ

ออกแบบบรรจุภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

จังหวัดอุตรดิตถ ไดนําลายเคี๊ยะซ่ึงเปนลายจากเชิงซ่ินผาทอ

มือจังหวัดอุตรดิตถ รวมกับการเลือกใชสีมวงซ่ึงสีประจําของ

กลุมและเปนสีประจําจังหวัดอุตรดิตถมาเปนสีหลักของ

กราฟกบนบรรจุภัณฑ และใสลวดลายดอกบัวตูมที่เปน

เอกลักษณของกลุมทาบัวมาใชในการออกแบบกราฟก 

เปนไปตามกรอบแนวคิดการออกแบบของประชิด ทิณบุตร 

[3] และศิริพรณ ปเตอร [4] ซ่ึงตรงกับตามความตองการ

ของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑรองเทาผาไหมแบรนดวาลีดีไซน 

เปนที่ ยอมรับและ เปนที่ พึ งพอใจจากผู บริ โภคและ

นักทองเที่ยว 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ควรมีการศึกษากรรมวิธีการผลิตรองเทาผาไหม

เพื่อความเขาในในรูปทรงและลวดลายที่เปนอัตลักษณของ

ผลิตภัณฑและศึกษากระบวนการในการผลิตบรรจุภัณฑดวย

ตนเองและในโรงงานอุตสาหกรรมเน่ืองจากจะลดการใช

เวลาในการผลิต และลดตนทุนการผลิต ควรวางแผนในการ

ผลิตใหดี เพื่อใหไดความถูกตองสวยงามและนาสนใจมาก

ยิ่งขึ้นจะทําใหเกิดการพัฒนาอยูตลอดเวลา 

 5.3.2 จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดมี

คําแนะนําในการออกแบบ คือ กระบวนการในการผลิตถา

กลุมผูผลิตสามารถทําบรรจุภัณฑไดดวยตนเองก็จะเปน

เอกลักษณประจํากลุมไดอีกอยางหน่ึงและสามารถลดตนทุน

ในการผลิตไดอีกดวย 
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