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การสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรธุรกิจที่ปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูป 
ขององคกรธุรกิจในประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรธุรกิจท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไม
สําเร็จรูปขององคกรธุรกิจในประเทศไทย การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในการ
สรางมูลคาเพ่ิมขององคธุรกิจในประเทศไทยท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไม ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการ
ถายภาพฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปจํานวน 7 ย่ีหอ และวิเคราะหสิ่งท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูป จากผล
การศึกษาพบวา องคกรธุรกิจในประเทศไทยท่ีผลิตนํ้าผลไมสําเร็จรูป สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑโดยการ
ออกแบบฉลากของผลิตภัณฑใหดึงดูด และโดดเดน ท้ังในดานการใชสีสัน รูปภาพท่ีโดดเดน การใชขอความท่ีดึงดูด
ใจ ใชขนาดตัวหนังสือใหแตกตางกันเพ่ือเพ่ิมจุดสนใจ รวมถึงยังมีการใชขอความภาษาอังกฤษเพ่ือใหเกิดความ
แตกตางกับคูแขง อีกท้ังยังมีการระบุถึงพันธุของผลไมท่ีนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการระบุถึงสวนผสม
เพ่ิมเติมอยูบนฉลากสินคาอีกดวย 

คําสําคัญ: การสรางมูลคาเพ่ิม, การวิเคราะหเน้ือหา, ฉลาก 

Abstract 

The purpose of this research is to study about Value-added of organization that appeared on fruit 
juice label of organization in Thailand. This research is a qualitative research used a content 
analysis which the researcher searched the information by Photography 7 brands of fruit juice 
label and analyzed the label that showed on fruit juice. The result of this research indicated that 
the organization in Thailand that produces fruit juice increasing Value of their products by 
designed the attractive label using colors and photos that outstanding, attractive text, a different 
font size to make more interesting point, has the English text to make a difference to the 
competitors. And also identifies the type of fruits used as raw material in production, including 
the identification of additional ingredients that showed on the label as well. 
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บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมไปดวยผลไมท่ีหลากหลาย โดยมีใหบริโภคกันตลอดท้ังป แตผลไมเปน
สินคาท่ีเนาเสียไดงาย จึงทําใหมีการแปรรูปผลไมในลักษณะตางๆ เพ่ือใหสามารถเก็บรักษาและคงคุณประโยชน
เอาไวใหไดนาน การแปรรูปผลไมใหเปนนํ้าผลไมสําเร็จรูปพรอมด่ืมก็เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถเก็บรักษาคุณภาพของ
ผลไมไดเปนอยางดี (วิภาวี สุริโย, 2548) 

อีกท้ังคนไทยในปจจุบันหันมาสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น มีการบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพกัน
มากขึ้น และนํ้าผลไมสําเร็จรูปยังเปนท่ีนิยมเน่ืองจากผูบริโภคสามารถหาบริโภคในงายและผูบริโภคยังสามารถไดรับ
คุณประโยชนตางๆจากน้ําผลไมสําเร็จรูปอีกดวย ดวยเหตุน้ีทําใหองคกรตางๆตางผลิตนํ้าผลไมสําเร็จรูปออกมา
มากมายหลายย่ีหอ แตละองคกรตางก็มีการออกแบบฉลากสินคาตางๆเพ่ือดึงดูดใจและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาของ
ตน (สุจิรา ภักดี, 2550)  

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 กําหนดใหมีขึ้นเพ่ือคุมครองผูบริโภค ใหผูบริโภคไดรับ
ความปลอดภัย และความเปนธรรมจากการเลือกซ้ือผลิตภัณฑสินคา โดยมีการควบคุมท้ังคุณภาพ มาตรฐานการ
ผลิต องคประกอบ และวันหมดอายุ โดยหนวยงานภาครัฐควบคุมโดยใชฉลากผลิตภัณฑกํากับมาตรฐาน ดังน้ันฉลาก
สินคาท่ีปรากฏอยูบนตัวสินคา จึงมีความหมายท่ีตองการจะสื่อถึงผูบริโภคไดรับรูวาเปนสินคาท่ีผานมาตรฐานแลว มี
คุณประโยชนในแงของสารอาหารตางๆ  มีแหลงผลิตท่ีไดมาตรฐาน รวมไปถึงความปลอดภัยในการบริโภค อีกท้ัง
ฉลากผลิตภัณฑ เคร่ืองหมาย และขอความตางๆท่ีปรากฏอยูบนฉลากสินคายังเปนสิ่งท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคา 
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการตัดสินใจซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค (เทพี รอด
ชันเมือง และธงชัย อามาตยบัณฑิต, 2555) 

และเน่ืองจากคนไทยหันมาบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพกันมากขั้น ทําใหมีการแขงขันทางธุรกิจ
นํ้าผลไมสําเร็จรูปกันสูงขึ้น ทําใหผูประกอบการตองสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑและสรางความแตกตางใหกับ
ผลิตภัณฑขององคกรโดยการพัฒนาคุณภาพ รสชาติ บรรจุภัณฑ รวมถึงการออกแบบฉลากใหดึงดูดและนาสนใจก็
เปนอีกหน่ึงทางในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคา เพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหกับองคกรของตน  โดย
องคกรธุรกิจนํ้าผลไมสําเร็จรูปในประเทศไทยมีสวนแบงทางการตลาดรวมท้ังหมด 10,320 ลานบาท โดยแบงเปน
ระดับพรีเมี่ยม 4,500 ลานบาท มีเดียม 770 ลานบาท อีโคโนมี 3,250 ลานบาท และซูปเปอรอีโคโนมี 1,800 ลาน
บาท และองคกรธุรกิจนํ้าผลไมสําเร็จรูปในประเทศไทยระดับพรีเมี่ยม (นํ้าผลไม 100%) มีสวนแบงทางการตลาด 
ดังน้ี ทิปโก 43% มาลี 24% ยูนิฟ 16% และอื่นๆ 17% (นิตยสารมารเก็ตเธียร, 2558)  

ดวยเหตุน้ีคณะผูวิจัยจึงมีความประสงคในการศึกษาเร่ืองการสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรธุรกิจท่ีปรากฏอยู
บนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปขององคกรธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือวิเคราะหและแสดงใหเห็นวาการออกแบบฉลากนํ้า
ผลไมเปนการสรางมูลคาใหแกตัวสินคาและมีสวนในการเพ่ิมจํานวนผูซ้ือจากการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภคอีกดวย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรธุรกิจท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปขององคกรธุรกิจใน
ประเทศไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ความหมายของฉลากสินคา 
“ฉลาก” หมายถึง รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดท่ีทําใหปรากฏขอความเก่ียวกับสินคาซ่ึงแสดงไว

ท่ีสินคาหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุสินคาหรือสอดแทรก หรือรวมไวกับสินคา หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอ
บรรจุสินคา และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบสินคา ปายท่ีติดต้ังหรือแสดงไวท่ีสินคาหรือ
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาน้ัน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2522) 
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ฉลากอาหารชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารกับพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค การศึกษา
พบวา การใหขอมูลเก่ียวกับสินคาในทางบวกบนฉลากผลิตภัณฑอาหารมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
(Griger et al, 1991) 

คําวา ฉลาก (Label) หมายถึง รูป รูปภาพ  รอยประดิษฐ เคร่ืองหมายหรือขอความใดๆ ท่ีแสดงไวท่ีสินคา 
ภาชนะบรรจุอาหารหรือหีบหอของภาชนะท่ีบรรจุอาหารของสินคา ฉลากสินคาประเภทอาหารมีความสําคัญ (อรสา, 
2547) คือ 

1.สรางทัศนคติอันดีงามตอผลิตภัณฑ และผูผลิต 
2. บงชี้ใหผูบริโภคทราบถึงผลิตภัณฑ และผูผลิต 
3. แสดงคุณประโยชน และวิธีท่ีใชของผลิตภัณฑ 
4. เพ่ิมความเดนเมื่อเรียงจําหนาย 
5. ใหผลตอเน่ืองกับการโฆษณาแนะนําผลิตภัณฑผานสื่อมวลชน 
การเพ่ิมมูลคาของธุรกิจ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542) ไดใหความหมายไววา การสรางมูลคาเพ่ิมหมายถึง ความพยายามใน

การพัฒนาผลิตภัณฑในดานตางๆใหมีคุณคาในสายตาของลูกคามากขึ้น 
Louis (อางถึงใน ดนัย จันทรฉาย, 2547) ไดใหความหมายไววา การสรางมูลคาเพ่ิม หมายถึง การ

นําเสนอผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีครบถวนสมบูรณดวยคุณภาพ บริการ และราคา เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ใหเกิดความพึงพอใจในการซ้ือ ครอบครอง และใชประโยชน 

ท้ังน้ีในความหมายดานการตลาด การสรางมูลคาเพ่ิม คือ การพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหเกิดความพึงพอใจตอ
ผูบริโภคสูงสุด และเกินความคาดหมายของผูบริโภค อีกท้ังมูลคาเพ่ิมอาจเกิดจากการเพ่ิมสิ่งท่ีนอกเหนือจากสิ่งท่ี
ผูบริโภคคาดวาจะไดรับ (Nilson, 1992)  

นอกจากน้ีการสรางมูลคาเพ่ิมท่ีเปนการเพ่ิม หรือเสริมสิ่งใหมๆ สูตัวผลิตภัณฑ ควรมีความเกี่ยวของ และ
เปนสิ่งท่ีลูกคาตองการ (Chematony & Harris, 1998) 

ดังน้ัน ฉลากหรือบรรจุภัณฑท่ีปรากฏอยูบนตัวสินคาก็เปนเหมือนตัวสรางเร่ืองราวใหกับสินคาหรือบริการ
น้ัน สิ่งสําคัญ คือการสรางความแตกตาง สรางเอกลักษณ และตองสรางการรับรูใหผูบริโภคจดจําชี้ใหเห็นวาสินคา
หรือบริการมีประโยชนหรือมีลักษณะท่ีโดดเดนจากคูแขงอยางไร หากผูประกอบการสามารถทําไดดี ผูบริโภคจะยอม
จาย แมสินคาจะมีราคาแพงกวาสินคาชนิดเดียวกัน แตไมมีความโดดเดน (พิชชานันท สุโกมล, 2555) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแนวทางในการศึกษาแบบปรากฏการณวิทยา มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก กลองถายรูป เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เพ่ือเก็บภาพ
ฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปยี่หอตางๆ, สมุดจดบันทึก เพ่ือใชจดบันทึกการวิเคราะหขอมูลตางๆของคณะผูวิจัย เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีสมบูรณ ปองกันความผิดพลาด และคณะผูวิจัย ซึ่งถือเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ตองเตรียมตัวใน
การรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ศึกษาความรูเร่ืองระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจาก
น้ันคณะผูวิจัยจึงลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล   

2. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participation observation) คือผูวิจัย
เขาไปสังเกตฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปรูปแบบตางๆ โดยมีกลุมตัวอยางเปนนํ้าผลไมสําเร็จรูปจํานวน 7 ย่ีหอ และการ
คนควาและวิเคราะหขอมูลเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ (Documentary Research) 

3. การวิเคราะหขอมูล ท่ีไดจากการศึกษาการสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรธุรกิจท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้า
ผลไมสําเร็จรูปขององคกรธุรกิจในประเทศไทย โดยไดใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใน
รูปแบบการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยเมื่อผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการถายภาพฉลากนํ้าผลไม
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แลว จึงนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหวาองคกรธุรกิจในประเทศไทยมีการสรางมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏอยูบนฉลาก
ใหกับผลิตภัณฑอยางไร 
 

สรุปผลการวิจัย 
ในผลงานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาแบบการวิเคราะห

เน้ือหา (Contents Analysis) โดยนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 
1. การสรางมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปโดยการใชสีสันท่ีดึงดูด 
 ใชสีสันท่ีดึงดูด และสีท่ีสดใส มีการเลือกสีใหเหมาะและตรงกับสีของผลไมท่ีนํ้ามาผลิตเปนนํ้าผลไม

สําเร็จรูป ทําใหสามารถสังเกตไดงายและสามารถระบุชนิดของผลไมไดวาเปนนํ้าผลไมอะไรจากสีของฉลาก 
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2. การสรางมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปโดยการใชรูปภาพประกอบ 
 การใชรูปภาพของผลไมชนิดน้ันๆประกอบบนฉลากนํ้าผลไม เปนอีกหน่ึงวิธีท่ีชวยสรางรายไดใหกับ

องคกร เพราะสามารถเพ่ิมฐานผูบริโภคไดมากขึ้น เชนกลุมผูสูงอายุหรือผูท่ีมีปญญาในการมองเห็นหรือผูมีปญหาใน
การอาน ผูบริโภคกลุมน้ีก็สามารถเลือกผลิตภัณฑจากการดูรูปภาพประกอบได เปนการเพ่ิมตัวเลือกใหผูบริโภค
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไดงายขึ้น 

 

 

 

 

3. การสรางมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปโดยการใชขอความท่ีดึงดูด 
 ขอความท่ีดึงดูด เชน วิตามินเอและซีสูง, มีไลโคปน, 100% หรือซุปเปอรฟรุต เปนการระบุขอความ

หรือเนื้อหาท่ีบงบอกถึงคุณประโยชนท่ีจะไดรับจากผลิตภัณฑชนิดน้ี หรือลักษณะของนํ้าผลไม ท่ีผูบริโภคสามารถ
สังเกตไดงาย มีการใชลักษณะตัวอักษรและขนาดท่ีแตกตางกันเพ่ือเปนการเนนขอความ  
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4. การสรางมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปโดยการระบุถึงลักษณะเฉพาะหรือพันธุของ
ผลไม  

 การระบุแหลงท่ีมาหรือพันธุตางๆของผลไม เชน นํ้าสมสายนํ้าผึ้ง, นํ้าสมเนเวล และนํ้าสมเขียวหวาน 
เปนการเจาะจงลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษใหกับผลิตภัณฑ เพ่ือเปนการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ
แมวาจะเปนนํ้าสมเหมือนกัน แตก็เปนสมคนละสายพันธุซ่ึงแตกตางกันดานรสชาติ ผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือใหตรง
กับความตองการไดงายขึ้น จากการระบุลักษณะเฉพาะหรือพันธุของผลไมท่ีปรากฏอยูบนฉลากสินคา 
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5. การสรางมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปโดยการระบุสวนผสมและสวนผสมเพ่ิมเติม
ของผลิตภัณฑ 

ระบุสวนผสมและสวนผสมเพ่ิมเติมเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวผลิตภัณฑ เพราะเปนการบอกวา
ผลิตภัณฑน้ีมีสวนประกอบอะไรบาง และนอกจากคุณประโยชนท่ีผูบริโภคจะไดรับหลักๆจากนํ้าผลไมแลว ยังไดรับ
คุณประโยชนเพ่ิมเติมจากสวนผสมเพ่ิมเติมจากผลิตภัณฑอีกดวย เชน นํ้าสมผสมเน้ือสม, นํ้าเชอรร่ี เบอรร่ี ผสมน้ํา
องุน หรือ นํ้าแตงโมผสมนํ้ามะเขือเทศ   
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6. การสรางมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏอยูบนฉลากนํ้าผลไมสําเร็จรูปโดยการใชภาษาอังกฤษบรรยายประกอบ 
 การใชขอความภาษาอังกฤษเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ โดยขอความเหลาน้ีสามารถเพ่ิม

ยอดขายใหกับผลิตภัณฑในกลุมตลาดผูบริโภคชาวตางประเทศ ผูท่ีไมสามารถสื่อสารหรืออานภาษาไทยได เพราะ
องคกรไดสรางตัวเลือกในการตัดสินใจโดยการใชขอความภาษาอังกฤษ เพ่ือชวยใหผูบริโภคชาวตางประเทศสามารถ
อาน เขาใจ และเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดอยางสะดวกสบาย 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา องคกรธุรกิจในประเทศไทยท่ีผลิตนํ้าผลไมสําเร็จรูป สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑขององคกรโดยการออกแบบฉลากใหดึงดูด  เพ่ือเปนเพ่ิมยอดขายใหกับตัวผลิตภัณฑขององคกร และสราง
จุดเดนใหแตกตางจากคูแขง ดวยวิธีการใชสีสันท่ีดึงดูด และรูปภาพประกอบท่ีโดดเดน เหมาะสําหรับผูท่ีมีปญหาใน
การอาน ใชขอความในรูปแบบคําโฆษณาชวนเชื่อ บางองคกรมีการใชภาษาอังกฤษประกอบในการบรรยายเพ่ิมเติม
ในสวนท่ีเปนภาษาไทย เพ่ือตอบสนองกลุมผูบริโภคชาวตางชาติ อีกท้ังยังมีการระบุพันธุของผลไมเพ่ือเจาะจงให
ผูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือไดงายขึ้น รวมถึงมีการระบุสวนผสมตางๆ เพ่ือใหเปนการงายตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชเูกียรติ กาญจนภรางกูร, สุวัฒนชัย ไชยพันธ และสุคนรัตน 
ศรีมงคล ไดศึกษาเร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา การ
ออกแบบบรรจุภัณฑประกอบดวยการออกแบบท่ีสําคัญ  สวน คือ การออกแบบโครงสราง และการออกแบบฉลาก
หรือกราฟฟกบนบรรจุภัณฑ โดยการออกแบบฉลากหรือกราฟฟกท่ีดีจะตองสื่อความหมายดวยภาพ ขอความ สี 
และสัญลักษณตางๆท่ีชวยสงเสริมการขายสินคา ใหเปนท่ีจดจําไดงาย เรียกงาย ตองดึงดูดใจผูบริโภค และให
ความรูสึกท่ีดีตอผูบริโภค ในการออกแบบฉลากตองแสดงใหเห็นความแตกตาง ระหวางสินคาประเภทเดียวกัน ตอง
หาจุดเดนของตนเอง และนํามาใชเพ่ือเปนสื่อในการโฆษณา อีกท้ังฉลากสินคาตองสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร
อีกดวย โดยในดานการตลาดของบรรจุภัณฑและฉลากสินคาน้ันจะทําหนาท่ีสําคัญสองคร้ัง คือ คร้ังแรก ทําหนาท่ีจูง
ใจใหซ้ือ (buy me) เร่ิมต้ังแตการดึงดูดสายตา กระตุนความสนใจ และคร้ังท่ีสองคือ ทําหนาท่ีสรางการจดจํา 
(recognize me) ใหผูบริโภคกลับมาซ้ือไดอีกอยางสะดวกและถูกตอง 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย พบวา 

 1. จากการวิจัยพบวา บางองคกรธุรกิจในประเทศไทยยังไมมีการใชภาษาอังกฤษมาประกอบในการ
บรรยายตางๆท่ีปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ ทําใหยากตอการตัดสินใจซื้อของกลุมผูบริโภคชาวตางชาติ 
 2. จากการวิจัยพบวา องคกรธุรกิจในประเทศไทยท่ีผลิตนํ้าผลไมสําเร็จรูปสวนมาก ยังคงออกแบบรูปทรง
หรือรูปแบบของฉลากสินคาในลักษณะเดียวกัน ไมมีความแตกตางกัน จึงควรออกแบบฉลากสินคาใหแปลกตา หรือ
แตกตางจากคูแขงเพ่ือเพ่ิมความสนใจจากผูบริโภค 
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 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ในการศึกษาน้ีคณะผูวิจัยเห็นวาประโยชนท่ีจะไดรับจากผลการวิจัย สามารถสรุปไดดังน้ี 
 1.เพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการรายใหม ท่ีตองการจะสรางมูลคาเพ่ิมผานออกแบบฉลากสินคา
ประเภทนํ้าผลไมสําเร็จรูป 
 2.เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการรายใหม ในการพัฒนาฉลากสินคาใหดึงดูดและตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค 
 

เอกสารอางอิง 
ชูเกียรติ กาญจนภรางกูร, สุวฒันชยั ไชยพันธ และสุคนรัตน ศรีมงคล. (2547).การออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิม
มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑทองถ่ิน. เขาถึงเมื่อ 18 กรกฏาคม. เขาถึงไดจาก 
http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/164/81.pdf?sequence=1 
ดนัย จันทรฉาย. (2547). เจาะลึกการตลาดจาก A ถึง Z: แนวคิดท่ีผูจดัการทุกคนตองรูซ้ึง. กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี. 
เทพี รอดชันเมอืง และธงชัย อามาตยบัณฑิต. (2555). พฤตกิรรมของผูบริโภคในการตรวจฉลากผลติภัณฑอาหาร   
สําเร็จรูปและน้ําดื่มกอนซ้ือมาบริโภคของประชาชนจังหวดัอุดรธาน.ี วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน. 
พิชชานันท สโุกมล. (2555). เพ่ิมมูลคาสนิคาดวยการสราง story. เขาถึงเมื่อ 18 กรกฏาคม.  เขาถึงไดจาก 
http://www.smethailandclub.com/ knowledges-view.php?id=342 
วิภาวี สุริโย. (2548). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือนํ้าผกั น้ําผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทธีรฟลม และไซเท็กซ จํากัด. 
สุริรา ภักด.ี (2550). การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคน้ําผลไมค้ันสดและน้ําผลไมสําเร็จรูปสําหรับ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2522). พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522. 30 เมษายน พ.ศ.2522. 
อรสา จิรภิญโญ. (2547). ขอคิดในการออกแบบลกัษณะกราฟกบนภาชนะบรรจุ (Graphic  Design). เอกสาร
ประกอบการบรรยาย การออกแบบบรรจุภัณฑ. การสงเสริมอุตสาหกรรมรมกระทรวงอุตสาหกรรม. 
Chematony, L. & Harris, F. (1998). Added Value: its nature, Role and Sustainability. European 
Journal of Marketing, n.p. 
Griger C, Wyse BW, Michael Parent WB, Hansen RG. Nutrition lables in bar graph format scemed 
most useful consumer purchase decision using adaptive conjoint analysis. J Am Diet Assoc, 1991. 
Nilson, T.H. (1992). Creating Customer Value. The Part to Sustainable Competitive Advantage,      
Thompson Executive Press, OH. 
 

 

 

 

 




