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บทคดัย่อ 
โครงการสร้างสรรค์การส่ือสารตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ขา้วสารอินทรีย์ “ขา้วห่อพ่อแม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อ          

สร้างสรรค์ตราสินค้า “ข้าวห่อพ่อแม่” ให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน  โดยกลุ่มเป้าหมายคือผูบ้ริโภคทั่วไป กระบวนการ
ด าเนินงานประกอบดว้ย  ขั้นรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล “ขา้วห่อพ่อแม่” โดยการสัมภาษณ์จากเจา้ของสินคา้ 
ขั้นการวางแผนและผลิตช้ินงานส่ือโฆษณา ขั้นสรุปและประมวลผล โดยผลิตส่ือโฆษณาจ านวน 5 ช้ินไดแ้ก่ 1) บรรจุ
ภณัฑ ์2) ฉลากบรรจุภณัฑ์ 3) แผน่พบั 4) ส่ือสงัคมออนไลน์  เฟสบุ๊ค และ Google Adwords และผลิตภณัฑสิ์นคา้พรีเมียม
เพ่ือส่งเสริมการขาย คือ ป่ินโต โครงการน้ีมีการประเมินผลงานโดยสอบถามความเห็นจากเจา้ของกิจการขา้วห่อพอ่แม่  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ และกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์เป็นการออกแบบท่ีดีทั้งในดา้นการใช้
วสัดุจากธรรมชาติคือกระดาษและป่านซ่ึงเป็นวสัดุท่ียอ่ยสลายไดง่้าย รวมถึงการใชโ้ทนสีน ้ าตาล อนัเป็นสีคลา้ยกบั
ขา้วเปลือกและฟางขา้ว สะทอ้นความเป็นลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ ์“ขา้ว” ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมไปถึงการใชส่ื้อท่ี
ใชท้ั้งส่ือสงัคมออนไลน์และแผน่พบัแนบไปกบับรรจุภณัฑข์องสินคา้ เพ่ือสร้างการรับรู้ผลิตภณัฑ ์“ขา้วห่อพอ่แม่” ให้
มากยิง่ข้ึน 
 
ค ำส ำคญั: การส่ือสารตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ข้าวสารอินทรีย์ ข้าวห่อพ่อแม่ 
 

Abstract 
This project purposes were to build brand awareness about organic rice product “Khao Hor Phor Mae” to be 

recognized among target consumers.The working process of this project were gathering and analysing the product 
information of “Khao Hor Phor Mae” by in-depth interview from product owner; and planning and producing the five 
advertising media; 1)Packaging 2)Label 3)Brochure 4)Social Media including; Facebook and Google Adwords and 
5)one premium product for sales promotion; Pinto (food carrier). The project evaluations were conducted by asking 
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open-ended question from the owner of “Khao Hor Phor Mae”, the design specialist and the target group.The result 
revealed that the packaging was very good design in terms of both material and color tone. Using paper and hemp 
could represent the natural and easily-degradable materials including the brown color similar to paddy and rice straw; 
which was the uniqueness of the “rice” product. For the media channel, there were the uses of both online and other 
offline media such as brochure attached to the packaging to create more awareness about “Khao Hor Phor Mae”.  

 
Keywords: Brand communication, Organic rice, Khao Hor Phor Mae 

 
1.บทน า 

วถีิชีวิตคนไทยในอดีตนั้นปลูกขา้วเพ่ือบริโภคเป็นหลกั การท านาหรือการปลูกขา้วซ่ึงเป็นวฒันธรรมไทยท่ี
สืบต่อกนัมาแต่โบราณ เป็นการท านาท่ีตอ้งพ่ึงธรรมชาติ ชาวนาและเกษตรกรต่างใหค้วามส าคญัและเคารพธรรมชาติ
ดงัจะเห็นไดจ้ากประเพณีและพิธีกรรมต่างๆท่ีจะเร่ิมตั้งแต่การเร่ิมเพาะปลูก ช่วงเพาะปลูกจนถึงการฉลองผลผลิต จะ
เห็นไดว้า่คนไทยสมยัก่อนนั้นให้ความส าคญักบัการท านามาก จวบจนปัจจุบนัการท านาปลูกขา้วเปล่ียนเป้าหมายเป็น
การคา้ขายมากข้ึนดงัจะเห็นไดว้า่การท านาไม่ไดท้ าในฤดูกาลเพียงอยา่งเดียวแต่จะท านาไดห้ลายคร้ังในแต่ละปี 

อาชีพชาวนาและเกษตรกร มีความเส่ียงสูงจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ และปัญหาหลกัท่ี
มีผลกระทบในวงกวา้งในปัจจุบันก็คือ ชาวนาไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาผลผลิตของตวัเอง ท าให้ผลผลิตของ
ชาวนามีราคาท่ีไม่แน่นอน ส่วนใหญ่แลว้มีราคาต ่ามาก ไม่คุม้กบัตน้ทุนการผลิต จากสถานการณ์ขา้วเปลือกมีราคา
ตกต ่าท่ีผา่นมานั้น ท าใหช้าวนางดขายขา้วเปลือกใหก้บัโรงสีหรือพอ่คา้คนกลางและหนัมาลงหุน้รวมกลุ่มกนัสีขา้วจาก
โรงสีชุมชนขนาดกลาง และน าไปจ าหน่ายกนัเองโดยตรงสู่ผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประทานขา้วสารท่ีถูกลง
เพราะสามารถซ้ือไดจ้ากชาวนาโดยตรงไม่ผ่านการโก่งราคาจากพ่อคา้คนกลาง ท าให้ชาวนาและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ไดรั้บผลประโยชน์ 

คุณขวญัเรือน ภูษาบุญในฐานะลูกหลานชาวนาในจังหวดัสุรินทร์ เจา้ของผลิตภณัฑ์ “ขา้วห่อพ่อแม่” น า
ผลผลิตคือขา้วจากพ้ืนท่ีของตวัเองร่วมกบัชาวนาและเกษตรกรในชุมชนมาจ าหน่ายโดยตรงผ่านทางส่ือออนไลน์ คือ
เฟสบุ๊ค เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคขา้วในราคาถูกและชาวนายงัขายขา้วไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม โดยผลิตภณัฑ์ของขา้ว
ห่อพ่อแม่ เป็นขา้วสารปลอดสารพิษชนิดต่างๆ อาทิ ขา้วหอมมะลิสุรินทร์ ขา้วสังขห์ยด ขา้วเหนียวลืมผวั ขา้วเจา้มนัปู 
และขา้วไรซ์เบอรี (ขา้วห่อพอ่แม่, 2560)  

ในขณะน้ีผลิตภณัฑ์ขา้วห่อพ่อแม่ยงัไม่มีการส่ือสารตราสินคา้มากนัก ลกัษณะการจ าหน่ายมีเพียงช่องทาง
เดียวคือการสัง่ซ้ือออนไลน์จากหนา้เพจเฟสบุ๊ค จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาตอ้งการสร้างสรรค์การส่ือสารตรา
สินคา้ให้กบัผลิตภณัฑ์ขา้วสารอินทรีย ์“ขา้วห่อพ่อแม่” ให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ ดว้ย
ลกัษณะของสินคา้เป็นขา้วปลอดสารพิษ  เป็นทางเลือกใหก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยจะท าการส่ือสารผา่นช่องทางส่ือสงัคม
ออนไลน์เป็นหลกัเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  
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2. วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อสร้างสรรคก์ารส่ือสารตราสินคา้ “ขา้วห่อพอ่แม่” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

 
3. ขั้นตอนในการด าเนินการ 

3.1 ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาของ
ข้าวสารอินทรีย์ “ข้าวห่อพ่อแม่” การก าหนดวตัถุประสงค์ในการวางแผนการส่ือสาร ข้อมูลเก่ียวกับผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายและศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

3.1.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลการตลาดขา้วสารอินทรียป์ลอดสารพิษ 
3.1.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยสอบถามขอ้มูลสินค้า “ขา้วห่อพ่อแม่” จากเจา้ของสินคา้ และสอบถามเก่ียวกบัการ

ซ้ือขา้วสารอินทรียจ์ากกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
3.2 ขั้นการวางแผนและผลิตช้ินงาน ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาใชใ้นการวางแผนทั้งในดา้นธุรกิจ

และการส่ือสารการตลาด โดยมีความหลากหลายของเคร่ืองมือส่ือสาร อาทิ 1) การออกแบบบรรจุภณัฑ์ (Packaging)      
2) ฉลากบรรจุภณัฑ์ 3) แผ่นพบั (Brochure) 4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค 5) เครือข่ายสังคมออนไลน์ Google 
Adwords และผลิตภณัฑสิ์นคา้พรีเมียมเพ่ือส่งเสริมการขาย คือ ป่ินโต 

3.3 ขั้นสรุปและประมวลผลโดยการทดสอบผลงานกบัเจา้ของสินคา้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ และกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
 
4. ผลการวจิยัและข้อวจิารณ์ 

จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์า้วสารอินทรียพ์บวา่ แนวโนม้ความตอ้งการสินคา้ประเภทอินทรีย์
หรือสินคา้ออร์แกนิคเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ยงัมองหาสินคา้เพ่ือสุขภาพและยอมจ่ายเงินมากกวา่
เพ่ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตอบโจทยเ์ร่ืองสุขภาพท่ีมากกวา่เดิม ตลาดเกษตรอินทรียมี์แนวโนม้การเติบโตต่อเน่ืองตลอด 
5 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสินคา้กลุ่มขา้วเป็นสินคา้กลุ่มหลกัในตลาดเกษตรอินทรีย(์สมเกียรติ มรรคยาธร:2560) สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยั (กริช สุปินะเจริญ: 2556) พบว่าผูท่ี้ซ้ือขา้วอินทรียจ์ะให้ความส าคญัมากต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและจะให้
ความส าคญัมากต่อผลิตภณัฑ์ขา้วอินทรียท่ี์ดีมีคุณภาพควบคู่กนั นอกจากน้ีขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้ของผลิตภณัฑ์ 
“ขา้วห่อพ่อแม่” ขา้วสารอินทรียท่ี์เนน้คุณภาพของสินคา้ท่ีปลอดสารพิษ มีขา้วเพ่ือสุขภาพหลากหลายชนิดท่ีจ าหน่าย
ตรงสู่ผูบ้ริโภคผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และมีราคาท่ีถูกกว่าข้าวสารอินทรียบ์รรจุถุงท่ีวางจ าหน่ายทั่วไปใน
หา้งสรรพสินคา้ โดยมุ่งไปท่ีกลุ่มเป้าหมายผูท่ี้รักสุขภาพ ในขณะท่ีขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็น
เพศหญิงจ านวน 5 คนพบวา่ กลุ่มเป้าหมายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือขา้วสารอินทรียด์ว้ยตนเอง โดยหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต
เก่ียวกับข้าวชนิดต่างๆท่ีปลูกโดยไม่มีสารเคมี ถึงแมว้่าจะมีราคาสูงกว่าขา้วสารบรรจุถุงทั่วๆไปก็จะเลือกซ้ือขา้ว
อินทรียเ์พราะห่วงสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
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จากขอ้มูลดงักล่าว ไดมี้การน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเพ่ือก าหนดกลยทุธ์การวางแผนการ
ส่ือสารตราสินคา้ของผลิตภณัฑข์า้วสารอินทรียต์รา “ขา้วห่อพ่อแม่” และผูจ้ดัท าโครงการไดอ้อกแบบส่ือโฆษณาเพื่อ
ใชใ้นแผนงานส่ือดงัน้ี 

1. บรรจุภณัฑ ์แนวความคิดในการออกแบบเนน้การใชว้สัดุจากธรรมชาติคือป่านปอ สีธรรมชาติคือสีน ้ าตาล 
ทั้งน้ีเพ่ือตอ้งการลดการใชพ้ลาสติก ลดขยะพลาสติก อีกทั้งผลิตภณัฑข์า้วห่อพ่อแม่ เป็นขา้วปลอดสารพิษ จึงอยากให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่าง สามารถน าไปเป็นของฝากได้เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพ 
นอกจากน้ียงัเนน้เร่ืองราวของชาวนาไทยไปบนบรรจุภณัฑเ์พ่ือเนน้ย  ้าการเป็นขา้วจากชาวนาไทยแท้ๆ  

    
         รูปที่ 1 บรรจุภณัฑข์นาด 1-3 กก.           รูปที่ 2 บรรจุภณัฑข์นาด 5 กก.        รูปที่ 3 บรรจุภณัฑส์ าหรับของฝาก 

 
2. ฉลากบรรจุภณัฑ ์แนวคิดในการออกแบบ เพื่อให้ขอ้แนะน าส าหรับการหุงขา้ว “ขา้วห่อพอ่แม่” ท่ีจะใชน้ ้ า

นอ้ยกวา่การหุงขา้วทัว่ไป เน่ืองจากเป็นขา้วใหม่ ดงันั้นจึงท าป้ายแขวนไวท่ี้บรรจุภณัฑ์ทุกประเภทเพ่ือบอกสัดส่วน
ของน ้ าท่ีใชใ้นการหุงอยา่งชดัเจนทั้งการหุงดว้ยหมอ้หุงขา้วและหุงดว้ยไมโครเวฟ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประทานขา้วสวย
ท่ีอร่อยนุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ฉลากบรรจุภณัฑ ์
 

3. แผ่นพบั แนวคิดในการออกแบบ ยงัคงใชก้ระดาษท่ีเน้นสีน ้ าตาล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภาพรวมของการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์อ่ืนๆ ในส่วนของแผ่นพบัน้ี เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ “ขา้วห่อพ่อแม่” มีขอ้มูล
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ติดต่อในการสั่งซ้ือหรือสอบถามเพ่ิมเติม โดยแผ่นพบัน้ีจะติดหรือแนบไปกับผลิตภณัฑ์ทุกประเภทเพ่ือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์และบอกต่อผา่นผูท่ี้สัง่ซ้ือ “ขา้วห่อพอ่แม่” ไปยงักลุ่มลูกคา้ท่านอ่ืน 

 

 
รูปที่ 5 แผน่พบัผลิตภณัฑ ์“ขา้วห่อพ่อแม่” 

 

4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) แนวคิดการออกแบบใชโ้ทนสีขาวน ้ าตาลอ่อน ตอ้งการส่ือถึงสุขภาพ
และผลิตภณัฑป์ลอดสารพิษ  วตัถุประสงคข์องการส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์คือการเชิญชวนให้กินขา้วให้สุขภาพดี 
โดยแบ่งเป็น ภาพโฆษณาส่ิงพิมพบ์นสังคมออนไลน์ท่ีใชป้ระเด็นของขา้วปลอดสารพิษ อีกหน่ึงช้ินงานเป็นเร่ืองของ
การลดน ้ าหนกัดว้ยการกินขา้วกลอ้ง โดยใชภ้าพอินโฟกราฟฟิคในการอธิบายกระบวนการของร่างกายในการดูดซึม
สารอาหารจากขา้วกลอ้ง และในส่วนของเพจเฟสบุ๊ค เป็นการให้ความรู้เก่ียวกบัการทานขา้วท่ีถูกตอ้ง โดยในเพจ
เฟสบุ๊คน้ีจะเป็นการโพสคลิปท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัคนท่ีตอ้งการลดน ้ าหนกัแต่งดแป้งจะท าใหสุ้ขภาพเสีย เพื่อสร้างความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการทานขา้วใหสุ้ขภาพดีและลดน ้ าหนกัอยา่งถูกวธีิ 

 

 
รูปที่ 6 ภาพส่ือส่ิงพิมพใ์นส่ือสังคมออนไลน์ 
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รูปที่ 7 ภาพส่ือส่ิงพิมพใ์นสงัคมออนไลน์ 

 

 
รูปที่ 8 ภาพการโฆษณาในเพจเฟสบุค๊ 

 

 
รูปที่ 9 ภาพการโฆษณาผลิตภณัฑ ์“ขา้วห่อพอ่แม”่ผ่านทาง Google Adwords 

 

5. ป่ินโตขา้วห่อพอ่แม่ แนวคิดในการออกแบบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับรรจุภณัฑอ่ื์น ๆ และเป็นการสนบัสนุน
ใหล้ดการใชพ้ลาสติก หรือโฟม จึงออกแบบป่ินโตส าหรับผูท่ี้ตอ้งการน าอาหารไปทานเอง หรือใชเ้ป็นภาชนะส าหรับ
หุงขา้ว และอุ่นกับข้าวได้ โดยใช้วสัดุท่ีทนความร้อนสูงได้ (PP) สามารถน าเขา้ไมโครเวฟได้ สามารถหุงขา้วใน
ปริมาณท่ีพอรับประทานใน 1 ม้ือ จึงเหมาะท่ีจะใส่อาหารหรือน าไปซ้ืออาหารโดยไม่ตอ้งใชถุ้งพลาสติก 
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รูปที่ 10 บรรจุภณัฑป่ิ์นโตขา้วห่อพอ่แม่ 

 
5. ผลจากข้อวจิารณ์ของผู้เช่ียวชาญและเจ้าของกจิการ 
 การศึกษาโครงการวางแผนการส่ือสารตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ขา้วสารอินทรีย ์“ขา้วห่อพ่อแม่” ในคร้ังน้ี ไดมี้
การทดสอบผลงานโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและการประเมินผลงานท่ีมีต่อช้ินงานโฆษณาท่ีได้
น าเสนอไดแ้ก่  

5.1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ (นีรนุช ลิมปนาวรวงศ์, 2560) ให้ขอ้คิดเห็นวา่ ผลงานท่ีออกแบบมีแนวคิด
การออกแบบสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งยงัตรงกบัแนวคิดของผลิตภณัฑท่ี์ปลอดสารพิษ งานท่ีออกแบบมี
ความเรียบง่าย สอดแทรกความเป็นธรรมชาติทั้ งในดา้นโทนสีและวสัดุท่ีใชก้ับบรรจุภณัฑ์ ส่ิงท่ีเป็นขอ้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมคือ ตราสินค้า ท่ียงัคงใช้รูปแบบเดิม ควรเพ่ิมความหนาของตัวอักษรในช่ือของสินค้า และลดขนาด
องคป์ระกอบอ่ืนๆลงเพ่ือใหช่ื้อของสินคา้เห็นเด่นชดัข้ึน 

5.2) เจา้ของกิจการ “ขา้วห่อพ่อแม่” (ขวญัเรือน ภูษาบุญ, 2560) ประเมินผลงานได้ว่า บรรจุภณัฑ์มีความ
สร้างสรรค์ เป็นแนวคิดท่ีดีท่ีสามารถต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์ได้ มีการใช้วสัดุท่ีเป็นธรรมชาติ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการรณรงค์การงดใช้พลาสติก ในด้านโทนสี ดูเรียบง่าย มีความกลมกลืน และยงัสอดแทรก
เร่ืองราวของขา้วและชาวนาไทยลงไปในบรรจุภณัฑ ์ในส่วนของสินคา้พรีเม่ียม “ป่ินโต” เป็นแนวคิดท่ีดีมากในการให้
ผูค้นตระหนกัถึงการลดใชภ้าชนะใส่อาหาร ไม่วา่จะเป็นกล่องโฟมหรือถุงพลาสติก โดยใชป่ิ้นโตเป็นภาชนะแทนทั้ง
หุงขา้วและใส่อาหารท าให ้“ขา้วห่อพอ่แม่” มีความแตกต่างและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 
6. อภิปรายผล 

จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์า้วสารอินทรียพ์บวา่ คนรุ่นใหม่มองหาสินคา้เพ่ือสุขภาพและยอม
จ่ายเงินมากกว่าเพ่ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตอบโจทยเ์ร่ืองสุขภาพท่ีมากกว่าเดิม ตลาดเกษตรอินทรียมี์แนวโน้มการ
เติบโตต่อเน่ืองตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสินคา้กลุ่มขา้วเป็นสินคา้กลุ่มหลกัในตลาดเกษตรอินทรีย ์(สมเกียรติ มรรคยา
ธร:2560) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั (กริช สุปินะเจริญ: 2556) พบวา่ผูท่ี้ซ้ือขา้วอินทรียจ์ะให้ความส าคญัมากต่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและจะให้ความส าคญัมากต่อผลิตภณัฑ์ขา้วอินทรียท่ี์ดีมีคุณภาพควบคู่กนั ในขณะท่ีขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิงจ านวน 5 คนพบวา่ กลุ่มเป้าหมายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือขา้วสารอินทรียด์ว้ยตนเอง 
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โดยหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัขา้วชนิดต่างๆท่ีปลูกโดยไม่มีสารเคมี ถึงแมว้า่จะมีราคาสูงกวา่ขา้วสารบรรจุถุง
ทัว่ๆไปก็จะเลือกซ้ือขา้วอินทรียเ์พราะห่วงสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

การสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาให้กบัเส้ือกลา้มทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์” จากการทดสอบพบว่า แนวคิดและ
รูปแบบของส่ือโฆษณามีความเรียบง่าย การใชโ้ทนสีเนน้การใชสี้ด า และใชช่้องทางการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์
ซ่ึงเป็นส่ือท่ีนิยมของกลุ่มหญิงรักหญิง 

การศึกษาโครงการวางแผนการส่ือสารตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ขา้วสารอินทรีย ์“ขา้วห่อพ่อแม่” ในคร้ังน้ี ไดมี้
การทดสอบผลงานโดยวิธีการสัมภาษณ์ พบว่าผลงานท่ีออกแบบมีแนวคิดการออกแบบสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั อีกทั้งยงัตรงกบัแนวคิดของผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสารพิษ งานท่ีออกแบบมีความเรียบง่าย สอดแทรกความเป็น
ธรรมชาติทั้งในดา้นโทนสีและวสัดุท่ีใชก้บับรรจุภณัฑ ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดการรณรงคก์ารงดใชพ้ลาสติก ดูเรียบง่าย 
มีความกลมกลืน และยงัสอดแทรกเร่ืองราวของขา้วและชาวนาไทยลงไปในบรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
7. บทสรุป 
 โครงการวางแผนการส่ือสารตราสินคา้ผลิตภณัฑข์า้วสารอินทรีย ์“ขา้วห่อพ่อแม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ขอ้มูลและสร้างสรรค์การส่ือสารตราสินคา้ให้กบัผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็นผลผลิตโดยตรงจากชาวนา เป็นขา้วปลอดสารพิษ
หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีจ าหน่ายโดยตรงให้กับผูบ้ริโภค โดยได้น าเสนอช้ินงานดังน้ี 1) บรรจุภณัฑ์ 2) ฉลากบรรจุ
ภณัฑ3์) แผ่นพบั 4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค และ Google Adwords และผลิตภณัฑสิ์นคา้พรีเมียมเพ่ือส่งเสริม
การขายคือป่ินโต ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีท าใหเ้จา้ของผลิตภณัฑส์ามารถน าไปต่อยอดและปรับปรุงผลิตภณัฑต์่อไปได ้
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ผูท่ี้สนใจศึกษาการส่ือสารตราสินคา้ใหก้บัผลิตภณัฑข์า้วสาร ควรมีการศึกษาขอ้มูลของสินคา้และสภาพ 
ตลาดอยา่งละเอียด เน่ืองจากสินคา้ไม่ไดมี้ความแตกต่างอยา่งชดัเจน ดงันั้นจึงตอ้งมีการสร้างความแตกต่างในดา้นของ
ตราสินคา้ 
 2. ควรมีการสร้างสรรคส่ื์ออ่ืนๆเพ่ิมเติม และมีการกระจายจุดจ าหน่ายของสินคา้ใหมี้ทางเลือกมากข้ึน เป็น 
การขยายกลุ่มผูบ้ริโภคใหก้วา้งข้ึนดว้ย 
 3. เสนอให้มีผลิตภณัฑ์ใหม่ ขา้วห่อพ่อแม่ปรุงรส แนวคิดในการเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่น้ีคือ การต่อยอดจาก
ขา้วปลอดสารพิษโดยเพ่ิมสินคา้ใหม่คือขา้วปรุงรส มีให้เลือก 2 รสคือ รสตม้ย  าและรสลาบ เป็นขา้วสารปรุงรสบรรจุ
อยูใ่นห่อส าหรับทานได ้1 ม้ือ การน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่น้ีเพ่ือสร้างความแตกต่างกบัคู่แข่งและการท าขา้วปรุงรสให้
เลือก 2 รสน้ี เพราะเป็นรสชาติท่ีตรงกบัความนิยมของคนไทย ขา้วปรุงรสน้ีสามารถหุงไดด้ว้ยไมโครเวฟ การน่ึง หรือ
การหุงดว้ยหมอ้หุงขา้ว สะดวก เม่ือหุงแลว้สามารถทานคู่กบักบัขา้วอ่ืนๆได ้เป็นการเพ่ิมรสชาติของม้ืออาหารไดเ้ป็น
อยา่งดี อีกทั้งยงัสะดวกในการพกพายามเดินทางท่องเท่ียวหรือไปต่างประเทศ 
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8. กติตกิรรมประกาศ 
 ผูศึ้กษาขอขอบคุณ อาจารยว์ีรวฒัน์ อ าพนัสุข และ ผศ.พิมพณ์ัฐชยา สัจจาศิลป์ ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน าใน
ประเด็นต่างๆ ขอขอบคุณอาจารยข์วญัเรือน ภูษาบุญ เจา้ของผลิตภณัฑ ์“ขา้วห่อพ่อแม่” ท่ีอนุญาตให้น าผลิตภณัฑม์า
จดัท าโครงการในคร้ังน้ี สุดทา้ยตอ้งขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบท่ีให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงผลงานต่อไป 
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