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บทคัดย่อ
 โครงการศึกษาฉบับนี้น�าเสนอการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนาวัสดุทดแทนด้วยฟางข้าว

ผสมเมล็ดพืช ส�าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ ร้านมาสมัวแซลล์ (MAZMOIZELLE) 

สืบเนื่องจากความตื่นตัวต่อกระแสปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกชีวิต จะเห็นได้จาก

สภาวะอากาศทีแ่ปรเปลีย่น แนวทางแก้ไขปัญหาประการหนึง่ คอื การออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกจิ หรอื EcoDesign 

(Economic & Ecological Design) ให้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อกระบวนการผลิต โดยมีการเพ่ิมแนวคิด

ด้านส่ิงแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อพัฒนาการออกแบบที่ค�านึงถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป จ�านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 

แบบสอบถามความต้องการก่อนการออกแบบ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อ

สิ่งแวดล้อม และรวบรวมข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าร้อยละ ประกอบกับผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ด้านคือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านกราฟิก และด้านการตลาด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามความพงึพอใจ จากผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 89 มคีวามเหน็ด้วย

ในการน�าวัสดุทดแทนมาใช้ในการท�าบรรจุภัณฑ์ และผู้ประเมินมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรง ปกป้องสินค้าได้ และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแสดงให้เห็นว่า

บรรจภุณัฑ์มคีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และผูป้ระเมนิต้องการความเป็นเอกลกัษณ์ของผลติภัณฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม 

จากผลการวิจัยสรุปว่าการออกแบบโครงสร้างและลวดลายกราฟิกบนบรรจุส�าหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมทั้ง

5 โครงสร้าง จากผลิตภัณฑ์ ร้านมาสมัวแซลล์ (MAZMOIZELLE) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ส�าหรับสายคล้องกล้อง

บรรจภุณัฑ์ใส่กระเป๋าทรงกลม บรรจภุณัฑ์ส�าหรบัแฟ้มเอกสาร A5 บรรจภุณัฑ์ส�าหรบักระเป๋าสตางค์ และบรรจภุณัฑ์

กระเป๋าโน้ตบุ๊ค อยู่ในเกณฑ์ดีมาก บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ดีและสะดวกในการใช้งาน ลวดลายกราฟิก

บนบรรจุภัณฑ์ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อสื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลการทดสอบวัสดุทดแทนด้วย

ฟางข้าวผสมเมล็ดพืช สามารถเพาะเมล็ดพันธ์ให้เจริญเติบโตได้ในอัตราส่วนร้อยละ 70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
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The Packaging Design Process by Developing Renewable Straw Mixed 

Grain a Case Study of the Processed Products to the Environment 

(MAZMOIZELLE)
Kanit Yoosomboon1*

 and Chananchida U-bonrat2 

Abstract
 This paper presents the packaging design of the straw material replacement process. 

For environmentally - friendly products Product Case Studies MAZMOIZELLE Shop Due to the 

awareness of the environmental problems that affect the lives of all living. The weather is 

changing. One solution is Eco-design (Economic & Ecological Design), which plays an important

role in the production process. Environmental concepts are added to the design process to

develop environmentally friendly designs. The sample consisted of the research instruments

used in this research were 80 persons. Pre-design questionnaire the questionnaire evaluates the 

satisfaction of the packaging structure for the environment. Data were analyzed using percentage 

analysis. The results are evaluated by experts and experts in three aspects: packaging, graphic

and marketing. The instruments used in the research were questionnaires and satisfaction 

questionnaires. The results showed that. 89% of respondents agreed to use recycled materials 

for packaging. The evaluators have a need for environmentally friendly packaging by developing 

robust packaging. Product Protection And graphics on the beautiful packaging. This shows that 

packaging is environmentally friendly. And the evaluator needs the uniqueness of the product

for the environment. The results of the study concluded that the design of the structure and 

graphics on the packaging for the environmental products of the five structures from the 

MAZMOIZELLE product include the packaging for the camera strap. Sack bag Packaging for documents 

A5 packaging for wallets and notebook bag packaging very good. Packaging can protect the

product well and easy to use. Graphic design on packaging that represents a unique identity

for environmental conservation. And the results of the replacement test with rice straw mixed 

grain. Seeds can be grown at a rate of 70%, which is good.
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บทน�า 

 ปัจจุบันการตื่นตัวต่อกระแสปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกชีวิต จะเห็น

ได้จากสภาวะอากาศทีแ่ปรเปล่ียน ความร้อนทีเ่พิม่สงูขึน้ ล้วนเป็นผลจากการกระท�าของมนษุย์ทีไ่ด้บัน่ทอนธรรมชาติ

ทั้งรู้ตัว และไม่รู้ตัว แนวทางแก้ไขปัญหาประการหน่ึง คือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco Design 

(Economic & Ecological Design) ให้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อกระบวนการผลิต โดยมีการเพิ่มแนวคิดด้าน

สิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อพัฒนาการออกแบบที่ค�านึงถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่

เรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องของขนาด และน�้าหนัก ตลอดจนถึงกระบวนการก�าจัดทิ้งท�าลาย

เมื่อหมดอายุการใช้ ขณะเดียวกันหลาย ๆ ประเทศได้มีการน�าพระราชบัญญัติเกี่ยวกับขยะผลิตภัณฑ์มาใช้และ

มาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 14001 หรือ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งมาตรการเหล่านี้ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อให้ภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจในเรื่องของส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น (ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558) 

 ในกระบวนการเกษตรของประเทศไทย พบว่า ฟางข้าวเป็นวัสดุที่เหลือจากการเกษตร นอกจากน�าไป

เป็นอาหารสัตว์ ใช้คลุมแปลงผักเพ่ือให้หน้าดินอบอุ่น และอื่น ๆ บางส่วนมีการเผาทิ้งก่อให้เกิดเป็นมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อม จากการศึกษากายภาพของฟางข้าว พบว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สามารถน�ามาท�าประโยชน์

เพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกันกับเส้นใยอื่น ๆ อาทิ ผักตบชวา 

ป่านศรนารายณ์ หวาย ปอ เป็นต้น แต่การจัดการฟางข้าวเพื่อน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบนั้นยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนหรือ

น�ามาพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่สร้างรายได้ หรอืชวนให้มอง “ของเหลือ” จากข้าวทีม่คุีณค่าทีจ่ะน�ากลับมาใช้ประโยชน์

โดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม (ส�านักพิมพ์ส�าหรับคนรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม, 2551)

 การจะท�าให้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หน้าท่ีของผู้ผลิตและ

นักออกแบบ จ�าเป็นต้องสร้างทัศนคติใหม่ ๆ อาทิ แนวคิด “ปริมาณ” ไม่ส�าคัญเท่า “คุณภาพ” กล่าวคือเป็น

รูปแบบการน�าเสนอสินค้าจากสถานะ “สินค้า” เป็น “การใช้ประโยชน์” ดั่งเช่นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ควร

ค�านึงถึงการออกแบบให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุดโดยการหลีกเล่ียงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จ�าเป็น ลดการใช้วัสดุและท�าการ

ออกแบบเพื่อการใช้ซ�้า การรีไซเคิล หรือเพื่อให้สามารถย่อยสลายได้ การเลือกใช้วัสดุอย่างระมัดระวัง และ

การออกแบบที่ดีก็ควรค�านึงถึงหน้าที่ใช้สอยอย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ถือเป็น 2 คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยดีและครบถ้วนสมบูรณ์ 

(วิสาข์, 2557; กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.)

 จากปัญหาและการทดลองเบ้ืองต้นผู้วิจัยมีแนวคิดน�าฟางข้าว มาแปรสภาพผ่านกรรมวิธีกระบวนการ

ต่าง ๆ สู่การพัฒนาเป็นกระดาษจากฟางข้าวมาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์จากร้าน

มาสมัวแซลล์ (MAZMOIZELLE) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�าเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้วิจัยมีแนวการ

ออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่น�าเอาเอกลักษณ์ของทางร้านที่เป็นไปในทางอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมาช่วยในการ

สื่อถึงผลิตภัณฑ์และสามารถป้องกันสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดวัสดุกระดาษ

จากฟางข้าวโดยการน�าเมล็ดพืชมาผสมเพื่อสร้างคุณค่าทางวัสดุให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวทางด้านความสามารถในการใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อสร้างเป็นแนวทาง เพิ่มค่านิยม หรือกระแสตอบรับ การลดผล



วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

58

กระทบทางสิ่งแวดล้อม นอกจากให้สามารถย่อยสลายได้ ยังสามารถเพาะพันธุ์เมล็ดพืช เกิดเป็นคุณค่ามากขึ้น

โดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวผสมเมล็ดพืช

 2. เพื่อออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากวัสดุกระดาษฟางข้าวผสมเมล็ดพืช

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์จากวัสดุกระดาษฟางข้าวผสมเมล็ดพืช

กรอบแนวคิด 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ศกึษากระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวผสมเมลด็พชื ผูว้จิยัทดลองด้วยกระบวนการผลติโดยใช้เส้นใย

จากพืชต้นไม้ หรือเศษกระดาษ มาท�าให้เป็นกระดาษ ซึ่งขั้นตอนการท�ากระดาษท�ามือ โดยขั้นตอนต่าง ๆ สรุปได้

ดังนี้

  1.1 การเตรียมเส้นใย เป็นการเตรียมเส้นใยที่จะน�ามาท�าเป็นกระดาษ ซ่ึงอาจจะได้จากเปลือกของ

ต้นไม้ต่าง ๆ เช่น เปลือกต้นปอสา เปลือกต้นข่อย เปลือกต้นสอยดาว ซึ่งจะต้องลอกเอาเปลือกเหล่านี้ออกมาจาก

ต้นก่อนน�าไปต้ม หรอืหากเป็นพชืประเภทอืน่ เช่น ผกัตบชวา ต้นกล้วย ต้นธปูฤษ ีใบสับปะรด กจ็ะต้องท�าความสะอาด 

หั่นตากแดดให้แห้งก่อนน�าไปต้ม ขั้นตอนการเตรียมเส้นใย กรรมวิธีการท�าจะขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุที่น�าไปใช้ 

  1.2 การต้ม โดยน�าเอาวัตถุดิบท่ีจะใช้ท�าเป็นกระดาษมาท�าการต้นใส่โซดาไฟเพื่อเร่งให้วัตถุดิบนั้น

เปื่อยเร็วขึ้น การต้มจะต้มจนเส้นใยเปื่อยยุ่ย จากนั้นจึงน�าไปล้างด้วยน�้าสะอาดจนหมดกลิ่นโซดาไฟ

  1.3 การปั่นเส้นใย โดยน�าเอาเส้นใยที่ต้มแล้วมาท�าการปั่นให้ละเอียดตามที่ต้องการ จากนั้นจึงกรอง

เอาน�้าออกจากเส้นใย เพื่อน�าเอาเส้นใยไปท�าเป็นกระดาษต่อไป

  1.4 การท�ากระดาษแบบช้อนแตะ โดยเอาตะแกรงช้อนเนื้อเยื่อให้เต็มแผ่นตะแกรง แล้วจึงเอา

เนื้อเยื่ออีกส่วนหนึ่งเสริมแต่งส่วนที่ขาดหรือไม่เต็ม จนเนื้อเยื่อเสมอกันทั่วแผ่นตะแกรงแล้วจึงยกขึ้น

  1.5 ผสมเมลด็พืช โดยการโรยให้แต่ละเมลด็มคีวามห่างประมาณ 3 ถงึ 4 เซนติเมตร ให้ทัว่แผ่นกระดาษ

โดยตวัแปรส�าคญัในการทดลองคอืความชืน้ของผวิกระดาษ เพราะความสัมพนัธ์ระหว่างเวลา อณุหภูม ิและความชืน้ 

และการโรยผสมเมล็ดพืชใน เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชก่อนเวลาอันควร

  1.6 การตากแดดและลอกแผ่นกระดาษ น�าเอาตะแกรงไปตากแดดจนแห้งสนิทดีแล้ว จึงท�าการลอก

กระดาษออกจากตะแกรง โดยการใช้มือเคาะทางด้านหลังของตะแกรงเพื่อให้กระดาษร่อนจากตะแกรง ลอกจน

กระดาษออกจากตะแกรงทั้งแผ่น

 2. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากวัสดุกระดาษฟางข้าวผสมเมล็ดพืช ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัย

ตามกระบวนการต่อไปนี้

  2.1 ก�าหนดกลุ่มประชากร โดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert) อันหมายถึง ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในทางศิลปะ 

วิทยาศาสตร์ การฝีมือ การค้า หรือการงานที่ท�า ซ่ึงความเห็นของผู้น้ันอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยช้ีขาดใน

ข้อสงสัยหรือในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ไม่ว่าผู้นั้นจะมีอาชีพในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ

  2.2 สร้างเครือ่งมอืและเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามความพงึพอใจโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ด้าน

โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) ผู้เชีย่วชาญทัง้ 3 ด้าน ประกอบไปด้วย

   2.2.1 ด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ ได้แก่ คณุอมรนตั ิคงปรชีา นกัวชิาการออกแบบผลติภณัฑ์ช�านาญ

การ ส่วนพัฒนาอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และการพิมพ์ กองพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา 2 

   2.2.2 ด้านกราฟิกบรรจภุณัฑ์ ได้แก่ คณุอ�านาจ ไกรเจรญิ นายช่างเทคนคิอตุสาหกรรมช�านาญการ

ระดบั 6 ส่วนพัฒนาอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และการพมิพ์ กองพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา 2 

   2.2.3 ด้านการตลาด ได้แก่ คณุสวีล ี ศลิป์วรศาสตร์ นกัวชิาการออกแบบผลติภณัฑ์ปฏบิตักิารส่วน

พัฒนาอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา 2 
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 3. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์จากวัสดุกระดาษฟางข้าวผสมเมล็ดพืช

  3.1 ก�าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

   3.1.1 กลุ่มประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มบุคคลทั่วไปในสถานที่

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จ�านวน 100 คน 

   3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มบุคคลทั่วไปในสถานที่

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จ�านวน 80 คนโดยผูว้จิยัก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้การเปรยีบเทยีบตารางของ

Krejcie and Morgan (บญุชม, 2553)

  3.2 สร้างเครือ่งมอืและเก็บรวบรวมข้อมลู

   3.2.1 แบบสอบถามผูบ้รโิภคด้านข้อมลูผลติภณัฑ์และแนวทางการออกแบบ 

   3.2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอรปูแบบบรรจภุณัฑ์ โดยใช้แบบสอบถาม

แบบประมาณค่า (Rating Scale) 

  3.3 การวเิคราะห์ข้อมลู ทีไ่ด้จากวิธวีจิยัเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัได้ใช้วธิกีารบรรยายในรปูแบบการพรรณนา

เพ่ือน�าเสนอข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) เพือ่น�าผลทีไ่ด้ช่วยในการ

ยนืยนัและอภิปรายผล

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลวิเคราะห์การทดลองกระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวผสมเมล็ดพืช ผูว้จิยัได้ใช้การตคีวามและ

การทดสอบเชิงทดลอง เพื่อน�าผลท่ีได้ช่วยในการยืนยันและอภิปรายผลการทดลองผลิตกระดาษจากฟางข้าวผสม

เมล็ดพืชเพื่อสร้างคุณค่าทางวัสดุ โดยทดสอบการผลิตกระดาษจากฟางข้าวส่ิงส�าคัญที่สุดในการผลิต คือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเวลา อุณหภูมิ และความชื้น และการโรยผสมเมล็ดพืชในกระดาษที่ก�าลังแห้ง พบว่า ควรโรย

เมล็ดพืชในความชื้นของกระดาษที่ร้อยละ 30 เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชก่อนเวลาอันควร การวางเมล็ดพืช

ในกระดาษที่เหมาะสมอยู่ท่ี 5 เมล็ดต่อพ้ืนท่ีกระดาษ 1 ตารางฟุต การทดสอบเพาะเมล็ดพบว่าอัตราในการ

เจริญเติบโตของเมล็ดพืชอยู่ที่ร้อยละ 70 ดั่งกระบวนผลิตในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวผสมกับเมล็ดพืช

เตรียมอุปกรณ์ น�าฟางข้าวมาหั่นเป็นท่อนสั้น ๆ น�ามาใส่ในภาชนะที่ใช้ต้ม ก่อเตาถ่าน

เมื่อฟางข้าวเปื่อยแล้ว ให้น�ามาล้างน�้า

ให้เหลือแต่เยื่อฟางข้าว

น�ามาต้มให้ฟางข้าวเปื่อย ใส่น�้าพอท่วมฟางข้าว

เมื่อได้เยื่อฟางข้าวให้น�ามาใส่ในภาชนะ

ที่กว้างเพื่อเตรียมตีเยื่อฟางข้าว

น�าเฟรมมาช้อนเยื่อให้สวยงามทั่วเฟรม

พร้อมโรยเมล็ดพืชที่เตรียมไว้
โรยเมล็ดพืชให้ทั่วแผ่นเฟรม

เมื่อแห้งแล้ว ให้น�ากระดาษฟางข้าวผสมเมล็ดพืชออกจากเฟรม น�ามาตากแดดจนกระดาษแห้ง
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 2. ผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลงานการออกแบบ บรรจุภัณฑ์จาก

กระบวนการพัฒนาวัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

และน�าเสนอในรูปแบบของตาราง และบรรยาย โดยผลการศึกษา ดังปรากฏตามตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เช่ียวชาญ ต่อรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนา

 วัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช 

หัวข้อ
รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3

1. ป้องกันไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย

2. ความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

3. เหมาะส�าหรับมอบเป็นของฝากของที่ระลึก

4. การวางจ�าหน่าย เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า

5. มีความสะดวกในการพิจารณาสินค้าภายใน

6. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น

7. มีเอกลักษณ์ เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์

2

2

1

2 

3

2

2

3

2

3

3

2

2

1

4

4

5

5

4

5

5

รวม 14 16 32

ค่าเฉลี่ย 2.00 2.28 4.57

 จากตารางที่ 1 แสดงจ�านวนความคิดเห็นด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนา

วัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช ของผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างแบบที่ 3 ได้รับคะแนนรวม

ทัง้หมด 32 คะแนน (ค่าเฉลีย่ 4.57) ซ่ึงมรีะดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอื โครงสร้างแบบที ่2 ได้รบัคะแนน

รวมทั้งหมด 16 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 2.28) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจน้อย มาเป็นอันดับที่ 2 และโครงสร้างแบบที่ 1 

ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 14 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 2.00) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจน้อย มาเป็นอันดับสุดท้าย

ภาพที่ 2 รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เช่ียวชาญ ต่อรูปแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนา

 วัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช

หัวข้อ
รูปแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3

1. บอกความหมายถึงประเภทผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน

2. ภาพโดยรวมสะดุดตา มีความทันสมัย

3. สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี 

4. การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

5. การใช้ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

6. เข้าใจง่ายต่อการจดจ�า

7. มีเอกลักษณ์ เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์

4

3

3

3

4

4

3

3

2

2

3

3

3

3

4

4

5

4

4

4

5

รวม 24 19 30

ค่าเฉลี่ย 3.42 2.71 4.28

 จากตารางที่ 2 แสดงจ�านวนความคิดเห็นด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนา

วัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช ของผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกคือ กราฟิกแบบที่ 3 ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 30 

คะแนน (ค่าเฉลี่ย 4.28) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ กราฟิกแบบที่ 1 ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 24 

คะแนน (ค่าเฉลี่ย 3.42) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจปานกลาง มาเป็นอันดับที่ 2 และกราฟิกแบบที่ 2 ได้รับคะแนนรวม

ทั้งหมด 19 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 2.71) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจปานกลาง มาเป็นอันดับสุดท้าย

ภาพที่ 3 รูปแบบกราฟิกพิมพ์ลายบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ
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 3. ผลวเิคราะห์ข้อมลูผลติภณัฑ์และแนวทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์จากกระบวนการพฒันาวัสดทุดแทน

ฟางข้าวผสมเมล็ดพืช จากจ�านวนแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 80 ฉบับ ประกอบไปด้วยกลุ่มของเพศหญิง

ร้อยละ 60 รองลงมาคือกลุ่มของเพศชายร้อยละ 40 โดยผลการศึกษาดังปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์และแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนาวัสดุ

 ทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช

ความถี่ ร้อยละ

ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 - บ่อยครั้ง 45 56.25

 - นาน ๆ ครั้ง 23 28.75

 - ไม่เคย 12 15.00

รวม 80 100

ความถี่ในการปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน

 - บ่อยครั้ง 52 65.00

 - นาน ๆ ครั้ง 16 20.00

 - ไม่เคย 12 15.00

รวม 80 100

ความส�าคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ควรค�านึง 

 - ความสะดวกเมื่อหยิบจับ 51 63.75

 - แสดงสิ้นค้าภายในชัดเจน 16 20.00

 - มีความแข็งแรงคงทน 13 16.25

รวม 80 100

ลักษณะแนวกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

 - แบบเรียบง่าย 51 63.75

 - แบบเป็นทางการ 2 2.50

 - แบบประดิษฐ์ 27 33.75

รวม 80 100

 จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งเป็นความถี่มากที่สุด 45 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.25 ความถ่ีในการปลูกต้นไม้บริเวณบ้านบ่อยครั้งเป็นความถี่มากที่สุด 52 คิดเป็นร้อยละ 65

ความส�าคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ควรค�านึงควรมีความสะดวกเมื่อหยิบจับ ที่ความถี่ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 และ

ลักษณะแนวกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ที่ความถี่ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 เช่นกัน
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 4. ผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการ

พัฒนาวัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยได้น�าข้อมูล

มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และน�าเสนอในรูปแบบของตาราง และบรรยาย โดยผลการศึกษา

ปรากฏตามตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจโดยกลุม่ตวัอย่าง ต่อรปูแบบโครงสร้างบรรจภุณัฑ์จากกระบวนการพฒันา

 วัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช

หัวข้อ
แบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย

1. ป้องกันไม่ให้สินค้าแตกหัก หรือเสียหาย

2. ความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

3. เหมาะสมส�าหรับมอบเป็นของฝากของที่ระลึก

4. การวางจ�าหน่ายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า

5. มีความสะดวกในการพิจารณาสินค้าภายใน

6. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น

7. มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

23

32

25

41

43

27

26

38

26

29

19

21

13

18

15

11

7

12

9

17

22

4

7

8

5

2

19

9

0

4

11

3

5

4

5

4.00

3.93 

3.61

4.12

4.18

3.50

3.63

รวม 217 164 93 54 32 3.85

 จากตารางท่ี 4 แสดงจ�านวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค จากความคิดเห็น

ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อการออกแบบด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์คือ โครงสร้าง

บรรจุภัณฑ์มีความสะดวกในการพิจารณาสินค้าภายใน ได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.18 คะแนน ซึ่งมีระดับความ

พงึพอใจมาก รองลงมาคอื การวางจดัจ�าหน่ายและการน�าเสนอท่ีเหมาะสมกบัชัน้วางสินค้า ได้รบัค่าเฉลีย่รวมทัง้หมด 

4.12 คะแนน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับที่ 2 รองลงมาคือ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์สามารถป้องกัน

ไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ แตกหักหรือเสียหาย ได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4 คะแนน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก

มาเป็นอันดับที่ 3 รองลงมาคือ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน ได้รับค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด

3.93 คะแนน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับที่ 4 รองลงมาคือ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีเอกลักษณ์ 

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ได้รับค่าเฉลี่ยรวมท้ังหมด 3.63 คะแนน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับที่ 5 

รองลงมาคือ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมส�าหรับมอบเป็นของฝากของที่ระลึก ได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 

3.61 คะแนน ซึง่มรีะดับความพงึพอใจมาก มาเป็นอนัดบัที ่6 และโครงสร้างบรรจภัุณฑ์มรีปูแบบบรรจภุณัฑ์ทีม่คีวาม

สวยงาม โดดเด่น ได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.50 คะแนน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจปานกลาง มาเป็นอันดับสุดท้าย 

และเมื่อได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.85 คะแนน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก ส�าหรับความพึงพอใจของผู้บริโภค
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง ต่อรูปแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนา

 วัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช

หัวข้อ
แบบโครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย

1. บอกความหมายถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน

2. ภาพโดยรวมสะดุดตา มีความทันสมัย

3. สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี 

4. การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

5. การใช้ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

6. เข้าใจง่ายต่อการจดจ�า

7. มีเอกลักษณ์ เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์

32

44

38

34

41

35

38

22

25

23

20

24

29

22

13

6

14

14

7

12

12

7

3

4

9

5

3

5

6

2

1

3

3

1

3

3.83

4.32

4.16

3.91

4.18

4.17

4.08

รวม 262 165 78 36 19 4.10

 จากตารางท่ี 5 แสดงจ�านวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค จากความคิดเห็น

ด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการออกแบบมีภาพโดยรวมสะดุดตา

มคีวามทนัสมยั ได้รบัค่าเฉลีย่รวมทัง้หมด 4.32 คะแนน ซึง่มรีะดบัความพงึพอใจมาก รองลงมาคอื โครงสร้างกราฟิก

บนบรรจุภัณฑ์มีการใช้ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ได้รับค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด 4.18 คะแนน

ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับท่ี 2 รองลงมาคือ โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีความเข้าใจง่าย

ต่อการจดจ�า ได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.17 คะแนน ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับที่ 3 รองลงมา

คือ โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีความสามารถดึงดูดความสนใจได้ดี ได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.16 คะแนน 

ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับที่ 4 รองลงมาคือ โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีเอกลักษณ์ เหมาะ

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ ได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.08 คะแนน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับที่ 5 รองลงมา

คือ โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีการใช้สีบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ได้รับค่าเฉล่ียรวมท้ังหมด

3.91 คะแนน ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจมาก มาเป็นอันดับที่ 6 และโครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สามารถ

บอกความหมายถึงประเภทผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ได้รับค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด 3.83 คะแนน ซ่ึงมีระดับความ

พึงพอใจมาก มาเป็นอันดับสุดท้าย และเมื่อได้รับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.10 คะแนน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก 

ส�าหรับความพึงพอใจของผู้บริโภค

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
 1. สรุปผลการศึกษา

  1.1 กระดาษจากฟางข้าว ผลของความสัมพันธ์ระหว่างเวลา อุณหภูมิ และความชื้น และการโรยผสม

เมล็ดพชืในกระดาษทีก่�าลงัแห้ง ควรโรยเมลด็พชืในความชืน้ของกระดาษทีร้่อยละ 30 เพือ่ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของพชื

ก่อนเวลาอันควร การวางเมล็ดพืชในกระดาษที่เหมาะสมอยู่ที่ 5 เมล็ดต่อพื้นที่กระดาษ 1 ตารางฟุต การทดสอบ

เพาะเมล็ดพบว่าอัตราในการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชอยู่ที่ร้อยละ 70 
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  1.2 ผลการพัฒนารูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ กราฟิกและโครงสร้างช้ันจัดแสดงสินค้า ส�าหรับ

ผลติภณัฑ์ จากการประเมนิผลงานการออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทางด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ ด้านกราฟิกบรรจภุณัฑ์ 

ด้านชั้นจัดแสดงสินค้า สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

   1.2.1 การออกแบบโครงสร้าง เน้นการใช้งานเป็นหลัก มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ไม่

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายระหว่างการบรรจุ เหมาะส�าหรับเป็นของใช้และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

   1.2.2 การออกแบบกราฟิกบนบรรจภัุณฑ์ สามารถแสดงถงึความเป็นเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ได้

อย่างชัดเจน

  1.3 ผลการศึกษาความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้บรรจุภัณฑ์สามารถ

ป้องกันไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ แตกหักหรือเสียหาย แข็งแรง ทนทาน ปกป้องสินค้าได้ดี ซึ่งมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถน�าไปท�าให้เกิดประโยชน์ได้หลังจากการใช้งานเสร็จแล้วจึงแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเด่นชัด

 2. ข้อเสนอแนะ

 ในการท�าวิจัยการศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนาวัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช 

กรณศีกึษาผลติภัณฑ์แปรรปูเพือ่สิง่แวดล้อม MAZMOIZELLE ยงัมข้ีอบกพร่องอยู่ หากจะน�าไปท�าการวจิยัต่อไปควร

เพิ่มการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรง คงทน มากกว่านี้ เพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจได้

มากขึ้น จากข้อบกพร่องและสิ่งที่ค้นคว้าและท�าการวิจัยเพิ่มในโอกาสต่อไป

ภาพที่ 4 ผลงานส�าเร็จรูปการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนาวัสดุทดแทนฟางข้าวผสมเมล็ดพืช
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