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ABSTRACT 
 

Thesis Title : Packaging Development of Khanom Tong-Pub of Kheaw Khajee 
   Housewife Group, Nonthaburi Province 
Author  : Miss Jitima Suatong 
   Miss Mattana Morakul 
   Miss Woraruetai Hanchotpan 
Academic Year : 2012 

..................................................................................................................... 
 

This research aimed to develop packages of Khanom Tong-Pub of Kheaw 
Khajee Housewife Group, Nonthaburi Province and evaluate satisfaction on packages 
of Khanom Tong-Pub of Kheaw Khajee Housewife Group, Nonthaburi Province. 

The samples of this study consisted of 26 respondents from Kheaw Khajee 
Housewife Group, Nonthaburi Province. 

The data was collected by using unstructured interviews, questionnaires and 
satisfaction surveys. 

The results found that 
According to the study, the results indicated that Kheaw Khajee Housewife 

Group, Nonthaburi Province, was satisfied with the 2nd resolutions towards the 
packaging development of Khanom Tong-Pub which should be further improved for 
Khanom Tong-Pub. 

Suggestions 
Regarding to the paper, some suggestions were provided as below. 
This study on the packaging development of Khanom Tong-Pub of Kheaw 

Khajee Housewife Group, Nonthaburi Province, demonstrated roles and duties of 
product’s symbol that should be developed along with the package. 

The findings of this research could be applied to the symbol development of 
Khanom Tong-Pub of Kheaw Khajee Housewife Group, Nonthaburi Province, in the 
future as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเรื่องการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี   เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษา
แนะน า  ความคิดเห็น  และก าลังใจ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะ
และตรวจเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ช่วยให้ค าแนะน า  เป็นที่ปรึกษา  ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อีกท้ังได้ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อเป็นอย่างดีด้วยอัธยาศัยที่อบอุ่น
เป็นกันเอง 
 ขอขอบคุณ  กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  ที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 ท้ายสุดนี้  ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  และขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ช่วยในการ
จัดพิมพ์    ที่คอยสนับสนุนส่งเสริม กระตุ้นเตือนและเป็นก าลังใจตลอดเวลาให้ผู้จัดท ารายงานการ
วิจัยในครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

ขนมไทย มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจ าชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการ
เลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการท า ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวน
รับประทาน ในสมัยโบราณคนไทยจะท าขนมเฉพาะวาระส าคัญเท่านั้น เป็นต้นว่างานท าบุญ เทศกาล
ส าคัญ หรือต้อนรับแขกส าคัญ นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วขนมไทยยังได้แฝงความหมายอันลึกซึ้งไว้
เป็นชื่อของขนมแต่ละชนิดด้วย เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ทองม้วน ทองพับ ทองเอก เป็นขนม
มงคล เชื่อกันว่าจะมีเงินใช้อย่างเหลือล้นไม่รู้จักหมดจักสิ้น เป็นต้น 

ขนมทองพับเป็นอีกขนมหนึ่งที่มีส่วนผสมหลักๆคล้ายกับขนมทองม้วน คือ แป้ง มะพร้าว 
และน้ าตาล เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาได้หลายหลายแบบ เช่น การม้วน การพับ การจีบ และยัง
เพ่ิมส่วนผสมอื่นๆเข้าไปอีกมากมายแล้วแต่วัตถุดิบในท้องถิ่น 

ที่กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี ต าบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ก็เป็นอีกท่ีหนึ่งที่ได้ผลิตขนมทอง
พับสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริม และเหตุที่ขนมทองพับนี้เป็นกรณีศึกษาในการท าวิจัยครั้งนี้ก็คือ ขนม
ทองพับ เป็นขนมที่มีรสชาติดี และเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป และยังสามารถน ามาประยุกต์น าผัก
สมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในการท าให้ขนมทองพับน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันเนื่องจากขนม
ทองพับมีผู้ผลิตหลายราย หาซื้อได้ง่าย แต่บรรจุภัณฑ์มีลักษณะไม่โดดเด่น ไม่สามารถสร้างความ
ดึงดูด ความน่าจดจ าให้กับผู้บริโภคได้  

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน
สมุนไพรกลุ่มแม่บ้านตะกุดจั่น ต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด าเนินการโดย  
นางสาวจรูญ อุ่นแก้ว (พ.ศ. 2550)  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทองม้วนสมุนไพรกลุ่ม
แม่บ้านตะกุดจั่น ต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเข้าท าการศึกษาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ 

ขนมทองม้วนสมุนไพรกลุ่มแม่บ้านตะกุดจั่นและลักษณะรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม เพื่อน ามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  พบว่า 
ปัจจุบันมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนสมุนไพรเป็นจ านวนมาก และเพ่ิมข้ึนทุกวันท าให้มีความ
คล้ายกันมากอาจเกิดความเหมือน ความเข้าใจผิดของผู้บริโภค ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงควรมี
เอกลักษณ์ โดดเด่นและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเกิดการจดจ าผลิตภัณฑ์ได้ 
จึงสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ 
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ดังนั้น ผู้ท าวิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ เพื่อ
เป็นการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี ให้มีเอกลักษณ์โดด
เด่นและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นการน าเสนอแนวทางการพัฒนาในแง่ของการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาอีก
ประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้
ดีขึ้น มีความกินดีอยู่ดี  ตลอดจนกระท่ังการต่อยอดสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ 
 
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.2.1  เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  
1.2.2  เพ่ือประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัด

นนทบุรี 
 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาถึงการรวิจัยเชิงพัฒนา ผลิตภัณฑ์คือขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  โดยท าการวิจัยจากกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี จ านวน 26 คน 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่ม

สตรีแม่บ้านเขียวขจี จ.
นนทบุรี 

จังหวัดนนทบุร ี
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ 

กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  
จ.นนทบุรี 

 
 

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ขนมทองพับ 

 

ศึกษาข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบ 
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1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.5.1  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  หมายถึง การคิดออกแบบมาเพ่ือปกป้องรักษาผลิตภัณฑ์ให้คง
สภาพ และแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดี 

1.5.2  ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ   หมายถึง ขนมไทยชนิดหนึ่งท าจากแป้งมันส าปะหลังปิ้งด้วย
เตาปิ้งแล้วพับครึ่งมีลักษณะกรอบร่วน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ให้มีเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจ 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งได้มากขึ้นในเชิงธุรกิจ 

1.6.2 ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี 
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บทท่ี 2 
 

ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบรรจุภัณฑ์ 
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์ 
2.1.2 องค์ประกอบการบรรจุภัณฑ์ 
2.1.3 บรรจุภัณฑ์ : บทบาทและหน๎าที่ในการตลาด 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
2.2.1 ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2.2.2 แนวโน๎มของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
2.2.3 การออกแบบ (Design) 
2.2.4 สภาวะสิ่งแวดล๎อม 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 
 

2.1.1  ประวัติความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์ 
 ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์นั้นมีมานานกวําสองศตวรรษแล๎ว โดยเริ่มต๎นจากการที่ผู๎ผลิต
สินค๎าต๎องการตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ถึงแม๎วําการใช๎งานของบรรจุภัณฑ์นั้นจะมีเพียง
เพ่ือบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได๎มีการพัฒนาและเพ่ิมความหลากหลายมากขึ้นกวําที่เคย
มีมา ความก๎าวหน๎าของเครือขํายคมนาคมขนสํงในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึงความซับซ๎อนของการค๎าปลีก
สมัยใหมํ ท าให๎การบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญมากท่ีสุด ในการเก็บรักษาและป้องกันไมํให๎ผลิตภัณฑ์เกิด
ความเสียหายระหวํางการขนสํงจากโรงงานผลิตไปยังร๎านค๎าปลีกหรือผู๎บริโภคท่ีสั่งสินค๎าโดยตรง 
นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช๎ให๎เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนตํอไหนได๎ ป้องกันไมํให๎
ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดขํวนแสดงรายละเอียดการใช๎ หรือแม๎แตํเป็นสํวนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เอง  
 ลักษณะส าคัญโดยจุดประสงค์ในการบรรจุภัณฑ์นั้นก็เพ่ือบรรจุและป้องกันผลิตภัณฑ์ระหวําง
การขนสํงและการขาย อยํางไรก็ตามในปัจจุบันได๎ถูกน ามาใช๎ประโยชน์อยํางกว๎างขว๎าง คุณสมบัติอีก
อยําหนึ่งคือเป็นสํวนที่สร๎างความกดดันในระบบการค๎าปลีก และถือเป็นโอกาสที่จะชํวยเพิ่มยอดการ
จ าหนํายจากทางที่เราได๎เลือกด าเนินกิจการ 
 กลําวถึงต๎นก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์ จากวันนี้ย๎อนกลับไปในอดีตชํวงปลายศตวรรษที่สิบ
แปดในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได๎กํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํในอุตสาหกรรมการ
ผลิต ขณะที่กํอนหน๎านั้นกระบวนการผลิตสํวนใหญํที่เป็นงานหนักต๎องอาศัยแรงงานของกรรมกรและ
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ผลผลิตที่ได๎ก็มีจ านวนน๎อย เครื่องจักรที่สามารถผลิตสินค๎าจ านวนมาก จึงได๎ถูกน าไปใช๎เพ่ือเพ่ิม
จ านวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ไมํเพียงแตํใช๎สินค๎าอยํางเดียวเทํานั้นยังรวมไปถึงการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ด๎วย ในชํวงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะโลหะท่ีปดผนึกและถูกหลักอนามัย นั่น
คือกระป๋องบรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก หรือกลํองกระดาษแข็งก็ได๎น าไปใช๎กันอยํางกว๎างขว๎างด๎วย 
เพราะมีน้ าหนักเบาสามารถพิมพ์ทับลงไปได๎งํายบนแผํนกระดาษกํอนที่จะน าไปท าแบบบรรจุ อีกทั้ง
ยังเป็นการประหยัดพื้นที่อีกด๎วย กลํองโลหะก็ได๎รับการพัฒนาอยํางกว๎างขว๎างเชํนเดียวกันในเวลานั้น 
เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกวําการใช๎กลํองกระดาษแข็ง โดยเฉพาะในสินค๎าท่ีสามารถบูดเนําได๎ 
เชํน ขนมปังกรอบ หรือ ขนมหวาน ท าให๎ระดับความต๎องการที่จะเก็บรักษาสินค๎าเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
หันกลับมามองศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบันนี้เทคนิคในการผลิตได๎ก๎าวไกลไปมากพอที่จะท าให๎บรรจุภัณฑ์
โลหะเหลํานี้ มีรูปแบบหรือรูปทรงตํางๆ ได๎ตามต๎องการ ด๎วยการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มาชํวยในการ
ผลิต รวมถึงพลาสติกท่ีได๎รับการพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น เราจึงน ามาใช๎ในทุกวันนี้   
 เทคนิคการพิมพ์ที่เฟ่ืองฟูมาตั้งแตํต๎นศตวรรษที่ 19 นั้นต๎องการการพัฒนาในเรื่องเทคนิคการ
พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่มีความรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห๎อนั้นจ าเป็นต๎องมีติดอยูํบนภาชนะบรรจุไมํวํา
จะเป็นวัสดุประเภทไหนก็ตามขวดแก๎ว หม๎อดินเผา กลํองหรือกระป๋องโลหะ กลํองกระดาษแข็ง หรือ
กระดาษหํอธรรมดาๆ ตํางก็ต๎อมีฉลากท่ีจะบอกยี่ห๎อของผลิตภัณฑ์นั้น ผลที่ตามมานั้นไปไกลเกินคาด
ในเรื่องของการเพิ่มคุณคําและความนําสนใจให๎กับสินค๎าทั่วไป ตัวอยํางเชํน รูปภาพสีสดชัดเจนที่อยูํ
บนกลํองผงซักฟอก ยํอมจะดึงดูดผู๎บริโภคมากกวําตัวผงซักฟอก เป็นต๎น การพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์มี
ความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของตราสัญลักษณ์ยี่ห๎อและรายละเอียดของสินค๎าให๎เหมาะสม
พอดี ท าให๎เครื่องมือใช๎งานยากข้ึนแตํสามารถลดจ านวนพนักงานประจ าโรงงานลง ด๎วยผลประโยชน์ที่
เห็นชัดเมื่อเราเปรียบเทียบห๎างสรรพสินค๎าในปัจจุบันกับร๎านขายของบนท๎องถนนในอดีต ก็ยังท าให๎
เรายินดีแม๎วําจะคํอนข๎างแยํที่ต๎องลดจ านวนพนักงานลงก็ตาม 
 พัฒนาการของการพิมพ์สี ท าให๎ศิลปินผู๎ออกแบบได๎สร๎างสรรค์รูปแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
บํอยครั้งได๎กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค๎านั้นๆไป ปัจจุบันตราของผลิตภัณฑ์ได๎กลายมาเป็นสํวน
ส าคัญเทํากับตัวของผลิตภัณฑ์ และดูเหมือนวํามันได๎กลายเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซ้ือของ
ผู๎บริโภค รูปแบบที่ประสบความส าเร็จที่มีอยูํมากมายนั้นถูกท าให๎เปลี่ยนแปลงไปตั้งแตํยุคต๎นอยํา
มั่นคงทีเดียว และในอีกหลายกรณีท่ีการออกแบบได๎ถูกหลํอหลอมให๎เป็นพื้นฐานอันโดดเดํนที่
สร๎างสรรค์ข้ึนดังที่เราได๎เห็นทุกวันนี้ มิติใหมํของศิลปะและการออกแบบที่กลําวถึงได๎กลายเป็น
มาตรฐานที่เรายอมรับกันในปัจจุบัน พร๎อมไปกลับความใหญํโตและสลับซับซ๎อนของอุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณา การแขํงขันเพ่ือชํวงชิงสํวนแบํงตลาดไมํมีทางท่ีจะเข๎มข๎นมากไปกวํานี้ และนั่นเป็นเพราะ
บรรจุภัณฑ์เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญของการสื่อสารที่ถูกต๎องไปสูํผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี  
 

2.1.2 องค์ประกอบการบรรจุภัณฑ์ 
 องค์ประกอบการบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยูํกับความต๎องการใช๎งานเฉพาะตัวของบรรจุภัณฑ์ 
จุดประสงค์ของการบรรจุภัณฑ์จะต๎องค านึงถึงความผันแปรเป็นส าคัญ และนี่เป็นสิ่งที่เราต๎องตระหนัก
เพ่ือประสิทธิผลที่ดีที่สุด เมื่อเกิดการเปรียบเทียบและความแตกตํางในด๎านรายละเอียด เชํน กลํอง
ช็อกโกแลตที่มาคูํกันกับกลํองอาหารเช๎าธัญพืช ทั้งสองอยํางนี้มีจุดประสงค์การใช๎งานเบื้องต๎นคือ การ

www.ssru.ac.th



 

 

6 

บรรจุและป้องกันรักษาเหมือนกัน แตํรูปลักษณ์ท่ีมองเห็นภายนอกกลับมีความแตกตํางกันอยํางมาก 
ทั้งผิวของบรรจุภัณฑ์รูปภาพประกอบ รูปทรง ราคา และสํวนประกอบอื่นๆ องค์ประกอบเหลํานี้
จะต๎องระลึกอยูํเสมอเมื่อเราออกแบบบรรจุภัณฑ์-ไมํมีบรรจุภัณฑ์ชนิดไหนที่ออกแบบมาแล๎ว
จ าเป็นต๎องบอกได๎วําถูกหรือผิดไปจากการใช๎งาน แตํที่ส าคัญคือบรรจุภัณฑ์แตํละชิ้นจะต๎องเหมาะสม
มากกวําอีกชิ้นหนึ่ง 
 ความหลากหลายและทางเลือกตํางๆ หาได๎ในนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีจ านวนมากมาย 
ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งอาจจะมีคุณสมบัติดีเยี่ยม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต๎องแสดงให๎ปรากฏอยูํบนบรรจุ
ภัณฑ์ หรือสามารถมองทะลุผํานบรรจุภัณฑ์ได๎ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจถูกบรรจุปิดผนึกไว๎
อยํางดีจนมองไมํเห็นอะไรเลย บํอยครั้งที่แคํรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ก็ท าให๎สินค๎านั้นดูมีคํามากขึ้นได๎ 
และยังสามารถบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์แม๎จะถูกบรรจุไว๎ก็ตาม 
 ไมํใชํวําบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกออกแบบมา เพียงเพ่ือกระตุ๎นความต๎องการซื้อยามได๎เห็น 
หลายครั้งที่มันถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ระหวํางการขนสํงหรือจัด
จ าหนําย ท าให๎จ าเป็นที่จะต๎องท าบรรจุภัณฑ์ที่แตกตํางกันไปหลายชั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูํกับระยะทางและ
กระบวนการในการขนสํง แตํยังคงไว๎ซึ้งจุดประสงค์หลักเพ่ือการป้องกันความเสียหาย  
 โดยพื้นฐานแล๎วบรรจุภัณฑ์นั้นแบํงออกเป็น 2 ประเภทด๎วยกัน คือ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
บรรจุภัณฑ์แบบปฐมภูมิหมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่น าไปใช๎บรรจุผลิตภัณฑ์โดยเป็นสิ่งที่ครอบปิดตัว
ผลิตภัณฑ์อยูํ สํวนแบบทุติยภูมิประกอบไปด๎วยบรรจุภัณฑ์แบบปฐมภูมิแตํละชิ้นแยกกันหลายๆ ชิ้น
มารวมกัน โดยปกติจะน าไปใช๎เพ่ือจุดประสงค์ในการขนสํง การที่ต๎องขึ้นอยูํกับผลิตภัณฑ์และการ
ขนสํงแบบเฉพาะนั้น อาจท าให๎เกิดความต๎องการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษที่นอกเหนือไปจากนี้ได๎ แตํ
อยํางไรก็ตามโดยปกติแล๎วบรรจุภัณฑ์แบบปฐมภูมิเราจะเห็นได๎ตามชั้นวางสินค๎า สํวนแบบทุติยภูมินั้น 
ในสํวนของผลิตภัณฑ์จะใช๎เพ่ือการขนสํงและจัดจ าหนําย 
 บรรจุภัณฑ์แบบปฐมภูมิเป็นสํวนที่มีความส าคัญมากตํอการเป็นตัวบํงชี้ยี่ห๎อ และเนื้อหาของ
สินค๎า เพราะจะประกอบไปด๎วยจุดขายหรือข๎อมูลตํางๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขนาดกว๎างยาวที่
ได๎มาตรฐาน ท าให๎พอดีกับชั้นวางสินค๎า การจัดวาง และที่เก็บสินค๎าในการขนสํง บรรจุภัณฑ์จะแสดง
ให๎เห็นถึงรูปภาพตราสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและรูปแบบของสินค๎า ในบางกรณีบรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบมา
เพ่ือชํวยผู๎บริโภคในการใช๎งานผลิตภัณฑ์ เชํน กลํองเครื่องดื่มอาจชํวยให๎ผู๎บริโภคสามารถบริโภค
เครื่องดื่มได๎คุ๎มคํามากกวํา และในบางกรณี มันสามารถจะเป็นกลวิธีที่ส าคัญในการชี้ให๎เห็นถึงตัว
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต๎องค านึงถึงเพ่ือน าพาเราไปสูํความส าเร็จด๎านการค๎าในโลกธุรกิจ 
งานสร๎างสรรค์ของนักออกแบบไมํจ าเป็นต๎องออกแบบหรือวางโครงสร๎างบรรจุภัณฑ์ที่บํอยครั้งใช๎
จินตนาการมากเกินไป แตํควรตระหนักถึงความเป็นตัวสินค๎าให๎มากท่ีสุด ตัวอยํางที่ดีส าหรับเรื่องนี้ก็
คือ ช็อกโกแลตแทํง Toblerone ลักษณะแทํงยาวๆ สามเหลี่ยมที่สามารถจ าได๎ทันทีเมื่อได๎เห็น หรือ
ขวดที่มีสํวนโค๎งมนอยํางคลาสลิกของน้ าอัดลมโคคา-โคลํา 
 บรรจุภัณฑ์แบบทุติยภูมิใช๎บรรจุและป้องกันการเสียหายในสํวนของบรรจุภัณฑ์แบบปฐมภูมิ
ระหวํางการขนสํงและจัดจ าหนํายจากโรงงานผลิตไปสูํตลาด แม๎จะถือได๎วําบรรจุภัณฑ์แบบทุติยภูมิ
ส าคัญเทํากับแบบปฐมภูมิในเรื่องของการป้องกันความเสียหาย แตํมันก็ไมํคํอยจะสื่อถึงจินตภาพ
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เกี่ยวกับตรายี่ห๎อสินค๎ามากนัก ในสํวนเกี่ยวข๎องกันนี้ แบบทุติยภูมิไมํได๎มีไว๎เพียงเพ่ือท าให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ในใช๎ประโยชน์ด๎านอื่นๆ และสิ่งที่จ าเป็นตํอบรรจุภัณฑ์แบบปฐมภูมิ 
ความหมายและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 
BRISTON AND NELL (1972:1) ได๎ให๎ความหมายของบรรจุภัณฑ์ไว๎ 2 ประการกว๎างๆ คือ 

1. การบรรจุภัณฑ์ คือศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของการตระเตรียมสินค๎าเพ่ือการ
ขนสํงและการขาย 

2. การบรรจุภัณฑ์ คือ วิธีการสํงมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู๎บริโภคให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยสมบูรณ์
และมีราคาที่เหมาะสม 
NIKAIDO (LECTURE) ให๎ความหมายวํา “บรรจุภัณฑ์เป็นเทคนิคท่ีสํงเสริมการขายกับการ
ประสานประโยชน์ ระหวํางวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุํงหมายเพื่อการค๎ุมครอง ใน
ระหวํางการขนสํงและการเก็บรักษาในคลัง” 

 นอกจากนี้ยังมีการให๎ค าจ ากัดความของการบรรจุภัณฑ์ไว๎อีกวํา 
การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมตํางๆท่ีเกิดข้ึนตลอดขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับ

การออกแบบสร๎างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบหํอให๎กับผลิตภัณฑ์ (สุดาดวง เรืองรุจิระ และ ปรานี 
พรรณวิเชียร 2529:128) 

การบรรจุภัณฑ์ คือ การน าเอาวัสดุ เชํน กระดาษ พลาสติก แก๎ว โลหะ ไม๎ ประกอบเป็น
ภาชนะหํอหุ๎มสินค๎า เพ่ือประโยชน์ในการใช๎สอบมีความแข็งแรง สวยงาม ได๎สัดสํวนที่ถูกต๎อง สร๎าง
ภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดตํอสื่อสาร และท าให๎เกิดผลความพึงพอใจจากผู๎ซื้อสินค๎า (จรูญ โกสีย์
ไกรนิรมล และ ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท 2528:109) 

การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งหํอหุ๎มหรือบรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะท่ีใช๎เพื่อการขนสํงผลิตภัณฑ์ 
จากแหลํงผู๎ผลิต ไปยังแหลํงผู๎บริโภคหรือแหลํงที่ใช๎ประโยชน์ เพ่ือวัตถุประสงค์เบื้องต๎นในการป้องกัน 
และรักษาผลิตภัณฑ์ให๎คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกล๎เคียงกับเมื่อแรกผลิตให๎มากที่สุด นอกจากนี้
อาจกลําวได๎วํา หีบหํอหรือบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญอยํางหนึ่งในกระบวนการผลิตและหีบหํออาจ
สร๎างข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆได๎อีกหลายอยําง อาทิเชํน วัตถุประสงค์ทางด๎านการตลาด วัตถุประสงค์
ทางด๎านการเก็บรักษาเป็นต๎น (ดารณี พานทอง 2525:29) 
 โดยสรุปแล๎วบรรจุภัณฑ์ จึงหมายถึง หนํวยรูปแบบวัตถุภายนอกท่ีท าหน๎าที่ปกป้องคุ๎มครอง 
หรือหํอหุ๎มผลิตภัณฑ์ภายในให๎ปลิดภัย สะดวกตํอการขนสํง เอื้ออ านวยให๎เกิดผลประโยชน์ในทาง
การค๎าและการบริโภค 
 

2.1.3  บรรจุภัณฑ์ : บทบาทและหน้าที่ในการตลาด 
 อัตราแขํงขันด๎านการค๎าขายในภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน นับวันจะเพ่ิมปริมาณมากข้ึน
เรื่อยๆซึ่งนับวําเป็นภาวการณ์หนึ่งที่ท าให๎เกิดการพัฒนาและคิดค๎นผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ตลอดทั้งมีการ
คิดค๎นกลยุทธ กลวิธีทางการตลาด (MARKETING STRATEGY) ขึ้นมาอยํางมากมาย โดยมีจุดมุํงหมาย
ที่คล๎ายกัน คือการได๎มาซึ่ง “ความสนใจจากลูกค๎า” (CUSTOMERS ‘ ATTENTION) และเงินตรา 
ฐานะร่ ารวยทางเศรษฐกิจในที่สุด 
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 ด๎วยเหตุดังกลําว บรรจุภัณฑ์จึงได๎รับความส าคัญข้ึนมาเป็นอยํางมากและเป็นองค์ประกอบ
หลักท่ีผู๎ผลิตน ามาเป็นเครื่องมือส าหรับการแขํงขัน ซึ่ง SHIMAGUCHI (1985:19) กลําวไว๎ในหนังสือ 
PACKAGE DESIGN IN JAPAN. VOL.1 วํา “ถ๎าตัวสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์มีฐานะเป็นพระเอก (THE 
LEAD) บรรจุภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนพระรอง (THE SUBORDINATE) ที่น ามาเน๎นย้ าการบริการด๎วย
ตนเอง (SELF-SEVICE) เป็นผู๎ชํวยขายผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัวสินค๎าหรือตราสินค๎า 
(BRAND) ตํอผู๎ใช๎ประจ าได๎อยํางรวดเร็วและยังพยายามที่จะจูงใจผู๎ที่ไมํเคยใช๎ให๎เกิดความคิด ความ
สนใจ อยากจะทดลองใช๎เป็นครั้งแรกอีกด๎วย ดังนั้น สินค๎าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคูํกันมาตลอด ยิ่ง
สินค๎าผลิตภัณฑ์มีการคิดค๎นแขํงขันมากเทําใด การบรรจุภัณฑ์ก็จะได๎รับการพัฒนาขึ้นตามไปมาก
เทํานั้น จนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปวํา บรรจุภัณฑ์มีความส าคัญส าหรับสินค๎าและ
การตลาดอยํางจะขาดซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได๎ เพราะบรรจุภัณฑ์ได๎แสดงบทบาทและหน๎าที่ในการตลาด 
ดังตํอไปนี้คือ 

1. การบรรจุและการคุ้มครองป้องกัน บรรจุภัณฑ์ที่จะประสบความส าเร็จได๎นั้นต๎องเอ้ือ
อ านวยการบรรจุและการคุ๎มครอง ซึ่งภาชนะบรรจุจะต๎องได๎รับการออกแบบให๎สามารถค๎ุมครอง
ผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย เนื่องจากการขนสํง ป้องกันการเนําเสีย เก็บรักษางําย ไมํเสื่อมสลายไว 
เพราะผู๎บริโภคไมํต๎องการที่จะได๎รับอันตรายจากอาหารเป็นพิษหรือบาดแผลอันเนื่องมาจากบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไมํเรียบร๎อยสมบูรณ์ 

2. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต๎องแสดงให๎เห็นตัวผลิตภัณฑ์ตํอผู๎บริโภคในทันที โดยการ
ใช๎ชื่อการค๎า เครื่องหมายการค๎า ชื่อผู๎ผลิตลักษณะและประเภทของสินค๎า เข๎ามาเป็นเครื่องมือบํงชี้
เพราะผู๎บริโภคต๎องการบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงเดํนชัดมองหาได๎งํายตัวอักษรจึงควรมีขนาดพอเหมาะ 
อํานงําย สีที่ใช๎ก็ควรให๎เดํนหรือแตกตํางกัน ซึ่งนอกจากจะงํายตํอการจดจ าแล๎ว ยังชํวยลดความ
ผิดพลาดในการหยิบฉวยผลิตภัณฑ์ที่ไมํต๎องการ ทั้งของร๎านค๎าปลีกและผู๎บริโภคได๎ดีอีกด๎วย  

3. การอ านวยความสะดวก ในแงํของการผลิตและการตลาดนั้นบรรจุภัณฑ์ต๎องเอ้ืออ านวย
ความสะดวกตํอการขนสํงและการเก็บรักษาในคลังสินค๎า ซึ่งต๎องมีความม่ันคงแข็งแรงสามารถที่จะ
วางซ๎อนทับกันได๎หลายชั้นเพื่อประหยัดพื้นท่ี ในระดับการขายปลีกก็เชํนกัน บรรจุภัณฑ์ก็ต๎องมีขนาด
รูปรํางที่ลงตัว งํายสะดวกตํอการเรียงซ๎อนในชั้นวางของหรือจัดแสดงโชว์ ดังนั้นเราจึงไมํคํอยพบเห็น
บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปสามเหลี่ยมหรือลักษณะพิเศษเฉพาะในร๎านขายของช ามากนัก ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
ผู๎บริโภคนั้นเป็นการอ านวยความสะดวกในแงํของการน าไปใช๎สอยตามหน๎าที่ของผลิตภัณฑ์แตํละชนิด 
ซึ่งมีความแตกตํางกันไปตามประเภทการใช๎งานและการเก็บรักษาเมื่อสินค๎าถึงมือผู๎บริโภค ผู๎ออกแบบ
จึงต๎องออกแบบให๎มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมและสรีระรํางกายของมนุษย์ เชํนมีขนาดเหมาะมือ 
สะดวกตํอการจับ ถือ หิ้ว มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาวะการใช๎งาน เป็นต๎น  

4. การดึงดูดความสนใจผู้บริโภค การที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถดึงดูดความสนใจผู๎บริโภคได๎ดี
นั้น เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลายๆอยํางอาทิ ขนาด รูปรําง รูปทรง สี วัสดุ ข๎อความตัวอักษรบอก
วิธีการใช๎ ฯลฯ หรืออาจจะกลําวได๎วํา สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดก็คือสิ่งที่จะน ามาซ่ึงความ
สนใจของผู๎บริโภคนั่นเอง ผู๎ออกแบบจะต๎องสร๎าง สิ่งที่ประกอบเป็นรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์นี้ให๎เกิด
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารและเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตํอผู๎บริโภค เชํน  
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- ออกแบบให๎บรรจุภัณฑ์มีหลายขนาด เพราะผู๎บริโภคมีความต๎องการ ขนาด ปริมาณ 
ตลอดจนงบประมาณการซื้อที่แตกตํางกัน 

- การใช๎สีบรรจุภัณฑ์ ที่ให๎ความรู๎สึกสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่หํอหุ๎มอยูํภายใน เชํน ใช๎สีแดง 
ชมพู เขียว ฟ้า กับบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องส าอาง หรืออาหารเพื่อชํวยสํงเสริมสร๎างบรรยากาศให๎
รู๎สึก สดใส นํากิน นําใช๎ เป็นต๎น 

- การใช๎รูปรําง รูปทรงบรรจุภัณฑ์ให๎ตรงกับมโนทัศน์เฉพาะกรณี เทศกาล โอกาส เพศและ
วัย ให๎ผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกรํวมสมัย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจผู๎บริโภคด๎วยเชํนกัน เชํน 
เทศกาลวันแหํงความรัก วันปีใหมํ ฯลฯ ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะแสดงตัวให๎ผู๎บริโภคทราบวําควรจะน าไปใช๎
ในโอกาสหรือกรณีใดจึงจะเหมาะสม 

บางกรณีบรรจุภัณฑ์อาจดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคด๎วยการเอื้ออ านวยความสะดวกสบาย
ในการน าไปใช๎และให๎ความรู๎สึกคุ๎มคํากับเงินตราที่จํายออกไป เชํน การรวมผลิตภัณฑ์ขายเป็นชุดหรือ
หนํวยบรรจุรวม เป็น 2,4,6,8,12 หรืออาจมากกวํา ท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกสะดวกในการขนถําย 
ประทับใจในวัสดุและการออกแบบ โดยเฉพาะเกิดความรู๎สึกวํามีราคาถูกลง เมื่อเทียบราคาตํอหนํวย
บรรจุ บางครั้งอาจจะสร๎างบรรจุภัณฑ์ให๎สามารถแปลงหน๎าที่เป๋นภาชนะบรรจุอยํางอ่ืน เมื่อใช๎
ผลิตภัณฑ์ภายในหมดไปแล๎วได๎อีก สร๎างความรู๎สึกตํอผู๎บริโภควําได๎ของแถมที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นมา
กลยุทธและวิธีการดังกลําวที่กลําวมาแล๎ว จึงนับวําเป็นสิ่งที่บรรจุภัณฑ์ได๎กระท าหน๎าที่ดึงดูดความ
สนใจให๎เกิดพฤติกรรม การซื้อ การขาย การน าไปใช๎ อันจะน ามาซึ่งวัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง 
ในระบบเศรษฐกิจอีกตํอไป  

5. การเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน๎าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เป็นองค์ประกอบ
รํวมในการก าหนดราคาชายผลิตภัณฑ์เพราะถือวําเป็นต๎นทุนการผลิตอีกอันหนึ่ง ที่ท าให๎เกิดผลก าไร
แกํผู๎ผลิต เกิดการวําจ๎าง เกิดการใช๎แรงงาน ตลอดจนการใช๎ทรัพยากรตํางๆมาสร๎างให๎บรรจุภัณฑ์มี
บทบาทและหน๎าที่ 4 ประการ ที่กลําวมา ปัจจัยตํางๆ ที่มีผลตํอราคาของบรรจุภัณฑ์ ได๎แกํ  

 (1)  ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ์  
 (2)  ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์  
 (3)  ราคาของการเก็บรักษาและการขนสํง  
 (4)  ราคาของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช๎ในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์  
ปัจจัยตํางๆเหลํานี้ มิใชํเพียงแตํมีผลตํอการก าหนดราคาสินค๎าเทํานั้น แตํยังท าให๎ระบบ

เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนไปอยํางครบวงจร ซึ่งอาจจะดีข้ึนหรือตกต่ าลงก็เป็นได๎ ดังนั้น บรรจุภัณฑ์
จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ 
เทคโนโลยี วิธีการด าเนินชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ในแตํละยุคสมัยได๎ดีอีกด๎วย 
 
  
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 

 

10 

2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 2. 2.1  ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 ประชิด  ทิณบุตร  (2531:1,19) ได๎ให๎ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไว๎วํา  
ความหมายและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์  (MEANING  AND  FUNCTIONS) 

 BRISTON  AND  NELL  (1972 : 1)  ได๎ให๎ความหมายของบรรจุภัณฑ์ไว๎ 2 ประการกว๎าง ๆ 
คือ 

1.การบรรจุภัณฑ์  คือศิลปะ  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีของการตระเตรียมสินค๎าเพ่ือการ
ขนสํงและการขาย 

2.การบรรจุภัณฑ์  คือ  วิธีการสํงมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู๎บริโภคให๎อยูํในสภาพที่เรียบร๎อย
สมบูรณ์และมีราคาที่เหมาะสม 

NIKAIDO  ( LECTURE)  ให๎ความหมายวํา  “บรรจุภัณฑ์เป็นเทคนิคท่ีสํงเสริมการขายกับ
การประสานประโยชน์  ระหวํางวัตถุกับภาชนะบรรจุ  โดยมีความมุํงหมายเพื่อการค๎ุมครองใน
ระหวํางขนสํงและการเก็บรักษาในคลัง” 
 การบรรจุภัณฑ์   หมายถึง  กิจกรรมตําง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการทางการตลาดที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสร๎างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบหํอให๎กับผลิตภัณฑ์  (สุดาดวง  เรืองรุจิระ 
และ ปรานี  พรรณวิเชียร  2523:128) 
 การบรรจุภัณฑ์   คือ  การน าเอาวัสดุ เชํน กระดาษ พลาสติก แก๎ว โลหะ ไม๎  ประกอบเป็น
ภาชนะหํอหุ๎มสินค๎า  เพื่อประโยชน์ในการใช๎สอยมีความแข็งแรง  สวยงามได๎สัดสํวนที่ถูกต๎อง  สร๎าง
ภาพพจน์ที่ดี  มีภาษาในการติดตํอสื่อสาร  และท าให๎เกิดผลความพึงพอใจจากผู๎ซื้อสินค๎า (จรูญ  
โกสีย์ไกรนิรมล  และ  ด ารงศักดิ์  ชัยสนิท 2528:109) 
 บรรจุภัณฑ์  หมายถึง  สิ่งหํอหุ๎มหรือบรรจุผลิตภัณฑ์  รวมทั้งภาชนะท่ีใช๎เพื่อการขนสํง
ผลิตภัณฑ์  จากแหลํงผู๎ผลิต  ไปยังแหลํงผู๎บริโภคหรือแหลํงใช๎ประโยชน์  เพื่อวัตถุประสงค์เบื้องต๎นใน
การป้องกัน และรักษาผลิตภัณฑ์ให๎คงสภาพ  ตลอดจนคุณภาพใกล๎เคียงกับเมื่อแรกผลิตให๎มากที่สุด  
นอกจากนี้อาจกลําวได๎วํา  หีบหํอหรือบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญอยํางหนึ่งในกระบวนการผลิตและ
หีบหํออาจสร๎างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆได๎อีกหลายอยําง  อาทิเชํน  วัตถุประสงค์ทางด๎านการตลาด  
วัตถุประสงค์ทางด๎านการเก็บรักษา เป็นต๎น  (ดารณี  พานทอง 2524:29) 
 โดยสรุปแล๎วบรรจุภัณฑ์  จึงหมายถึง  หนํวยรูปแบบวัตถุภายนอกท่ีท าหน๎าที่ปกป้องคุ๎มครอง  
หรือหํอหุ๎มผลิตภัณฑ์ภายในให๎ปลอดภัย  สะดวกตํอการขนสํง เอื้ออ านวยให๎เกิดประโยชน์ในทาง
การค๎าและการบริโภค 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ (THE CLASSIFICATION OF PACKAGE) 
 เราสามารถแบํงประเภทของบรรจุภัณฑ์  ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1.INDIVIDUAL  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑ์เฉพาะหนํวยคือ  บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยูํกับ
ผลิตภัณฑ์ขั้นแรกคือ  เพ่ิมคุณคําในเชิงพาณิชย์ ( TO INCREASE COMMERCIAL VALUE) เชํน การ
ก าหนดให๎มีรูปรํางลักษณะตําง ๆ เป็น ขวด กระป๋อง หลอด ถุง กลํอง ฯลฯ  ซึ่งอาจจะท าให๎มีลักษณะ
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พิเศษเฉพาะหรือท าให๎มีรูปรํางที่เหมาะแกํการ จับ ถือ และอ านวยความสะดวกตํอการใช๎ผลิตภัณฑ์
ภายใน  พร๎อมทั้งท าหน๎าที่ให๎ความปกป้องแกํผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด๎วย 

2. INNER  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในคือ บรรจุภัณฑ์ที่อยูํถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง  มี
หน๎าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเข๎าไว๎ด๎วยกันหรือเป็นชุด  ในการจ าหนํายรวมตั้งแตํ 2-24 ชิ้นขึ้นไป  
โดยมีวัตถุประสงค์ข้ันแรกคือการป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จาก น้ า ความชื้น ความร๎อน แสง แรง
กระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแกํการขายปลีก-ยํอย  เป็นต๎น   

3. OUTER  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด  คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหนํวยรวมขนาด
ใหญํที่ใช๎ในการขนสํง  โดยปกติแล๎วผู๎ซื้อจะไมํได๎เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก  เนื่องจากท าหน๎าที่
ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหวํางการขนสํงเทํานั้น  ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได๎แกํ ภายนอกจะ
บอกเพียงข๎อมูลที่จ าเป็นตํอการขนสํงเทํานั้น เชํน รหัสสินค๎า ( CODE) เลขที่ (NUMBER)  ตราสินค๎า  
สถานที่สํง  เป็นต๎น 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่กลําวมาท้ัง 3 ลักษณะนี้  เป็นการแบํงประเภทตามลักษณะ
กรรมวิธีการบรรจุและวิธีการขนถํายผลิตภัณฑ์  ซึ่งการจัดแบํงและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของ
ผู๎ออกแบบ  ผู๎ผลิต  หรือนักการตลาด   อาจแตกตํางกันออกไป  แตํถึงอยํางไรบรรจุภัณฑ์แตํละ
ประเภทก็ตั้งอยูํภายใต๎วัตถุประสงค์หลักใหญํ  (OBJECTIVES  OF  PACKAGE)  ที่คล๎ายกันคือ 

1. เพ่ือป้องกันผลิตภัณฑ์  TO  PROTECT  PRODUCTS 
2. เพ่ือจ าหนํายผลิตภัณฑ์  TO  DISTRIBUTE  PRODUCTS 
3. เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์  TO  PROMOTE  PRODUCTS 

 
วัสดุบรรจุภัณฑ์  (PACKAGING  MATERIALS) 
ในยุคของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม การขายแลการบริโภคท่ีแพรํหลายในทุกวันนี้  

เทคนิคกรรมวิธีของการผลิต “ผลิตภัณฑ์”  ได๎เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมาก  ซึ่งเป็นผลมาจากความ
เพียรพยายามตําง ๆ  ในอันที่จะค๎นหาวัสดุสิ่งของและวิธีการเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายนานาชนิด  
มาสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให๎สามารถสนองตอบความต๎องการของมนุษย์ด๎วยกันอยํางเพียงพอ  ผลจาก
ความเพียรพยายามเหลํานี้  จึงท าให๎เกิดวัฏจักรของขบวนการทางเศรษฐกิจขึ้นมา  นั่นคือขบวนการ
ของ การผลิต – การจ าหนําย – การน าไปใช๎  และอ านาจจัดการ   

องค์ประกอบของกระบวนการดังกลําว  นับวํามีความส าคัญตํอการสร๎างบรรจุภัณฑ์เป็นอยําง
มาก  เพราะหน๎าที่ของกายภาพ ( PHYSICAL  FUNCTIONS)  คือหน๎าที่ทางด๎านการปกป้องคุ๎มครอง 
(PROTECTION)  และการใช๎ประโยชน์  ( UTILITY)  ของบรรจุภัณฑ์นี้คือ ผลที่เกิดข้ึนเนื่องจาก
ขบวนการทางเศรษฐกิจที่กลําวมานั่นเอง 

วัสดุบรรจุภัณฑ์  โดยพื้นฐานแล๎วสามารถแบํงออกเป็น 4 ประเภทใหญํ ๆ คือ ( GRIFFIN  
AND  SACHAROW 1982 : 23) 

 
1. ประเภทเซรามิคส์  (CERAMICS)   
2. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากพืช-ผัก (VEGETABLE  PRODUCTS)   
3. ประเภทโลหะ  (METALS) 
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4. ประเภทพลาสติก  (PLASTICS) 
จากการเปรียบเทียบปริมาณการขนสํงวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุในชํวงปี  ค.ศ.1979  

และปี  1983  ปรากฏวําบรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากวัสดุประเภทกระดาษ  มีปริมาณการใช๎สูง 44-45%  
รองลงมาคือพลาสติก ประมาณ 19-20%  โลหะประมาณ 15%  และท่ีเหลืออีก 4-5% นั้น  เป็นวัสดุ
จ าพวกแก๎ว  (YOKOYAMA 1985 :  113-114)  วัสดุทั้ง 4 ประเภทดังกลําวจัดอยูํในอันดับความนิยม
ใช๎ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์  ซึ่งสมควรที่จะน ามากลําวไว๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบคือ 

1.กระดาษ  (PAPER) 
กระดาษ  เป็นวัสดุที่แพรํหลายและนิยมใช๎กันมากที่สุด  เพราะสามารถออกแบบ

สร๎างสรรค์เป็น  บรรจุภัณฑ์ได๎มากมายหลายชนิดอยํางไมํมีที่สิ้นสุด  ซึ่งอาจจะต๎องอาศัยคุณสมบัติ
ทางกายภาพของกระดาษที่สามารถ  ตัด  พับ  ดัด  งอ  ได๎งําย  มาก าหนดสร๎างเป็นรูปรําง  รูปทรง
ตําง ๆ ขึ้นมาเป็นถุง  เป็นกลํอง  พับเป็นซอง หรือกระป่องได๎หลายวิธี 

1.1  กล่องกระดาษแข็งแบบพับ  FOLDING  CARTONS นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลาย 
มีราคาถูก  ทั้งวัสดุและกรรมวิธีการผลิต สามารถพับเก็บแบนราบได๎เม่ือไมํต๎องการใช๎  ท าให๎ประหยัด
เนื้อท่ีในการเก็บและการขนสํง 

1.2 กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว   RIGID  BOXES กลํองกระดาษแข็งแบบตายตัว
คือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบด๎วยโครงสร๎าง 2 ชิ้น  ท าให๎แข็งแรงด๎วยขอบมุมในแนวตั้ง  เนื้อ
กระดาษท ากลํองชนิดนี้เป็นกระดาษแข็ง-หนา  กลํองด๎านในก็มักจะปิดผนึกด๎วยกระดาษเนื้อละเอียด
อีกชั้นหนึ่ง 

1.3 กล่องกระดาษลูกฟูก   CORRUGATED  PAPERBOARD  BOXES 
แผํนกระดาษลูกฟูกประกอบด๎วยกระดาษ 2 ชนิด  ได๎แกํ  กระดาษท าผิว และกระดาษท าลูกฟูก 
ประกอบด๎วยกระดาษอยํางน๎อย 2 ชั้น 

1.4 ถุงและซอง  BAGS  AND  ENVELOPES  วัสดุที่ใช๎ท าถุงและซองกระดาษสํวน
ใหญํนิยมใช๎กระดาษคราฟท์ (KRAFT) ซึ่งมีความหนาบาง น ามาซ๎อนเป็นผนังหลายชั้น หรือเคลือบผิว
ประกอบ แตกตํางกันไปตามหน๎าที่ใช๎สอย รูปแบบของถุงและซองกระดาษมีหลายรูปแบบด๎วยกัน
สามารถสร๎างสรรค์ข้ึนโดยกรรมวิธีของการพับ ปิดผนึก ผนังด๎วยกาวหรือเย็บประกอบขึ้นเป็นรูปรําง
รูปทรงตําง ๆ 
 2. พลาสติก  (PLASTIC) 
         ปจัจบุนัความนยิมในการใช๎พลาสติกเป็นวัสดใุนการผลติภาชนะบรรจุหรือหีบหํอในรปู
ตําง ๆ  ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ  ส าหรับใช๎เป็นสํวนประกอบในการบรรจุผลิตภัณฑ์ เพิ่มข้ึน
ตามล าดับ การน ามาใช๎ประโยชน์มีให๎เห็นได๎ในรูปตําง ๆ เชํน ถุง ขวด กลํอง ฯลฯ และลักษณะพิเศษ
อ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจจัดเป็นประเภทได๎หลายๆประเภท  โดยปกติแล๎วได๎มีการจัดแบํง
ประเภทของพลาสติกออกเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ คือ 
  1.ประเภท  THERMOSETTING  พวกนี้สามารถให๎ความร๎อนแล๎วพิมพ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ในรูปของหีบหํอได๎เพียงครั้งเดียวเมื่อแข็งตัวแล๎ว อาจแตกได๎  ไมํสามารถท าให๎หลอมตัวด๎วย
ความร๎อนหรือพิมพ์ใหมํได๎  
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  2. ประเภท  THERMOPLASTIC  พวกนี้สามารถให๎ความร๎อนท าให๎หลอมตัว  แล๎ว
พิมพ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได๎หลาย ๆครั้งตามต๎องการ  เชํน  ภาชนะพลาสติกของทัพเพอร์แวร์  
ถุงพลาสติกใสใสํนม ขวดน้ าโพลาลิส ฯลฯ 

3. โลหะ  (METAL) 
   โลหะมีคุณสมบัติแข็งแรง  ทนทาน  การเคลือบผิวภายในจะชํวยลดการสึกกรํอน ซึ่ง

เกิดจากปฏิกิริยาระหวํางโลหะกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ ไมํมีการซึมผํานของไอน้ าและก๏าซ  แตํมีจุดอํอน
อยูํตามรอยตํอหรือฝา  อาจน าโลหะไปน าภาชนะบรรจุตําง ๆ ได๎คือ 

1.  กระป๋อง  (CAN)  หมายถึงกระป๋องรูปตําง ๆ เชํน กระบอกรูปเหลี่ยม รูปไขํ เป็นต๎น 
2.  ถัง  (DRUM,  PALL,  KEG)  มีความจุ และมีขนาดใหญํกวํากระป๋องมาก  ใช๎บรรจุ

สารเคมี  น้ ามันหลํอลื่น และอ่ืนๆ 
3.  AEROSOLS  OR  PRESSURIZED  CONTAINERS  ใช๎บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ของเหลวและมีสารที่ใช๎ขับ ( PROPELLANT) ซึ่งเป็นของเหลวและก๏าซผสมกันอยูํ ใช๎บรรจุยาฆํา
แมลงตําง ๆ เครื่องส าอาง อาหาร ยาบางชนิด 

4.  COLLAPSIBLE  TUBES  บรรจุสินค๎าที่มีลักษณะหนืด เชํน เครื่องส าอาง ยา อาหาร 
กาว 

5.  อะลูมิเนียมแผํนเปลว ( ALUMINUM FOLL)  ใช๎หํอท าซอง หรือท าเป็นรูปรํางตํางๆ 
เพ่ือบรรจุอาหาร ยา และอ่ืนๆ 

4. แก้ว  (GLASS) 
   แก๎ว  เชื่อวํามีการค๎นพบและใช๎มาเม่ือประมาณ 7 ,000 ปี กํอนคริสตกาล  โดยเมื่อ

ประมาณ 1,550 ปี กํอน ค.ศ.นั้น  ชาวอียิปต์ได๎เริ่มท าขวดแก๎วขึ้นเป็นอุตสาหกรรมแล๎ว 
แก๎ว ผลิตขึ้นมาจากการหลอมเหลวรวมกันระหวําง 

- หินปูน (LIMESTONE)  ประมาณ  10% 
- โซดา   (SODA)          ”         15 % 
- ซิลิก๎า  (SILICA)          ”         75 % 
- และอ่ืน ๆ เป็นสํวนน๎อย เชํน ALUMINIUM, POTASSIUM และ 

MAGNESIUM OXIDES  ซึ่งสารประกอบทั้งหมดจะหลอมละลายเป็นแก๎วใส ในอุณหภูมิประมาณ 
2,800 องศาฟาเรนไฮต์  เมื่อหลอมละลายแล๎วก็สามารถน าไปเป่าขึ้นรูปตามแบบ ( MOLD) ออกมา
เป็นภาชนะบรรจุตํางๆ ได๎ เชํน ขวด แก๎วน้ า คนโท จาน ชาม ฯลฯ 
 

รูปทรงบรรจุภัณฑ์  (PACKAGE  FORMS)  
 ผลิตภัณฑ์แตํละชนิด  มีความแตกตํางกันในกรรมวิธีการบรรจุ  วัสดุก็มีความแตกตํางกันใน
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งวัสดุเดียวกัน อาจจะมีความแตกตํางในขนาด 
รูปทรง รูปรําง ความหนา หรือลักษณะทั่วๆไป  ทางโครงสร๎างสิ่งตํางๆ เหลํานี้จะเห็นได๎ชัดเมื่อวัสดุถูก
น ามาสร๎างเป็นรูปรําง รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ (FINAL FORM)  
 ดังนั้นจึงเห็นได๎วํา  บรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏมานั้นตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่น ามา
จากวัสดุในธรรมชาติ หรือบรรจุภัณฑ์ที่มนุษย์สร๎างขึ้นมีรูปรํางรูปทรงมากมาย มีรูปแบบซับซ๎อน และ
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มักใช๎วัสดุรํวมกันหลายชนิดในโครงสร๎างหนึ่งๆ ของภาชนะบรรจุ ซึ่งถ๎าหากจะแบํงประเภทรูปทรง
บรรจุภัณฑ์ในสมัยปัจจุบัน ตามคุณสมบัติทางกายภาพทั่วๆไป แล๎วอาจแบํง รูปรําง รูปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์ได๎เป็น 3 ประเภทคือ 

1.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (RIGID FORMS)  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความ
แข็งแกรํงทนทาน  ให๎ความคุ๎มครองป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล๎อมภายนอกได๎ดีเลิศ 

2.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว  ( SEMIRIGID  FORMS)  เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความพยายามหาวัสดุอื่นมาแทนภาชนะประเภทแข็งตัวเพื่อลดต๎นทุนการผลิต 

3.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรง ยืดหยุ่น  ( FLEXIBLE  FORMS)  บรรจุภัณฑ์ที่ท า
ขึ้นจากวัสดุอํอนตัว  มีลักษณะเป็นแผํนบาง เชํน กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม ฟอยล์ โฟม เป็นต๎น 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์  (PACKAGING  DESIGN) 
 ในบางครั้งลูํทางที่ดีท่ีสุดส าหรับเน๎นย้ าให๎เห็นถึงความส าคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจจะต๎องน าเอายอดจ านวนที่ใช๎จํายไปเข๎ามากลําวอ๎าง เชํน ในปี ค.ศ.1980 สหรัฐอเมริกาใช๎เงิน
มากกวํา 50 พันล๎านเหรียญไปในการใช๎จํายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในเงินจ านวนนี้เป็นการใช๎จําย
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มากกวําการโฆษณา  โดยมีเหตุผลวําบรรจุภัณฑ์เป็นแนวโน๎มตํอไปในการที่จะ
เข๎าถึงการบริการตนเอง ( TREND TOWARD SELF-SERVICE) ที่ต๎องการให๎บรรจุภัณฑ์ได๎แสดง
บทบาทหลัก 2 ประการ ไปพร๎อมๆกันคือ ทั้งการโฆษณาและการขาย ( ADVERTISING AND 
SELLING)  ดังนั้น  บรรจุภัณฑ์จึงกลายเป็นสิ่งที่แสดงรวมไว๎ซึ่งรูปรํางลักษณะทางกายภาพของภาชนะ
บรรจุ (CONTAINER)  และการออกแบบ สีสัน รูปรําง ตราฉลาก ข๎อความโฆษณาประชาสัมพันธ์  ใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใดๆก็ตาม ควรที่จะมีข๎อพิจารณาตามปัจจัยหลัก 3 ประการ อยํางกว๎างๆ 
ตํอไปนี้คือ  (BOVEE AND ARENS 1982:431-432) 

1.ท าอยํางไร บรรจุภัณฑ์จึงจะสามารถสื่อสารได๎ท้ังวจนและทัศนสัญลักษณ์ เชํน ออกแบบ
ภาชนะบรรจุหํอขนมปังด๎วยพลาสติก  ที่นอกจากจะแสดงให๎เห็นถึงความสดชื่อด๎วยสีและการตกแตํง
แล๎วก็ยังสร๎างความรู๎สึกใหมํสดจากเตาอบให๎เกิดแกํผู๎บริโภคได๎อีกด๎วย 

2. บรรจุภัณฑ์ควรจะสร๎างความพึงพอใจ เกียรติและศักดิ์ศรีส าหรับผู๎ใช๎ แม๎วําผู๎บริโภคจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ไปแล๎ว ผลิตภัณฑ์ที่ผู๎บริโภคซื้อไปนั้นควรต๎องท าหน๎าที่ขายตํอไปได๎อีก เพราะการขายนั้น
มิได๎สิ้นสุดเพียงที่จุดซื้อเทํานั้น  แตํบรรจุภัณฑ์ที่ดีต๎องสร๎างความตํอเนื่องในการน ามาใช๎และการขาย
หลังจากท่ีถูกซื้อไปแล๎วไมํวําบรรจุภัณฑ์นั้นจะถูกน าไปวางอยูํ ณ ที่ใดก็ตาม  หรือจนกวําผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์นั้นจะใช๎หมดหรือถูกท าลายไป  จึงถือวําเป็นที่สิ้นสุด 

3. บรรจุภัณฑ์จะต๎องแสดงความโดดเดํนออกมาให๎ชัดเจนจากผลิตภัณฑ์อ่ืน ด๎วยการใช๎
รูปรําง  สี  หรือขนาด  เพ่ือบํงชี้เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์สามารถจดจ าได๎งําย  หรือหยิบฉวยได๎
ไวในร๎านค๎า เป็นที่ติดตาตรึงใจเรียกหาใช๎ได๎อีก 

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PURPOSE  OF  PACKAGING  DESIGN)   
 วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น  สํวนใหญํมีอยูํ  2  ประการอยํางกว๎าง ๆ คือ  

1.เพ่ือสร๎างบรรจุภัณฑ์  ให๎สามารถเอ้ืออ านวยคุณประโยชน์ด๎านหน๎าที่ใช๎สอยได๎ดี  มีความ
ปลอดภัยตํอการคุ๎มครองผลิตภัณฑ์  ความประหยัด  ความมีประสิทธิภาพ ในการผลิต การบรรจุ การ
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ขนสํง การเก็บรักษา การวางจ าหนํายและการอุปโภค ซึ่งทั้งนี้การออกแบบต๎องอาศัยความรู๎ และ
ประสบการณ์ด๎านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข๎ามาชํวยเป็นหลักใหญํ 

2.เพ่ือสร๎างบรรจุภัณฑ์ให๎สามารถสื่อสาร  และสร๎างผลกระทบทางจิตวิทยาตํอผู๎บริโภค  โดย
ใช๎ความรู๎แขนงศิลปะเข๎ามาสร๎างคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให๎มีคุณสมบัติตําง ๆ เชํน 

- ความมีเอกลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์ 
- ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถสร๎างความทรงจ าหรือทัศนคติที่ดีตํอผลิตภัณฑ์และ

บริษัทผู๎ผลิต 
- ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู๎อุปโภคบริโภคตลอดจนให๎เข๎าใจถึง

ความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
 

2.2.2  แนวโน้มของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์ในยุคนี้ไมํเยงแตํต๎องปกป้องรักษาสินค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพแล๎ว ยังต๎อง
ออกแบบให๎สามารถแขํงขันกันอ านวยความสะดวกในการน าสินค๎าออกไปใช๎ พร๎อมทั้งค านึงถึง
ผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมไมํวําจะเป็นการน ากลับมาผลิตใหมํได๎งําย เพื่อชํวยกันลด
ทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ ที่ใช๎ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ เป็นที่ทราบกันวําอุตสาหกรรมที่ใช๎บรรจุภัณฑ์มาก
ที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร ด๎วยเหตุนี้การบรรยายในหัวข๎อแนวโน๎มบรรจุภัณฑ์ยํอมหลีกหนีไมํพ๎นที่
จะต๎องกลําวถึงแนวโน๎มของบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นหลัก 
 วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช๎ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์มี 4 ประเภท คือ เยื่อกระดาษ โลหะ แก๎ว
พลาสติก บรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปจากวัสดุทั้ง 4 นี้แตํละประเภทตํางมีจุดด๎อยในคุณสมบัติเป็น
ลักษณะเฉพาะ เชํน 

 กระป๋องโลหะขึ้นสนิทและรั่วได๎ 
 แก๎วแตกหักได๎งํายและมีน้ าหนักมาก 
 กลํองกระดาษจะดูดความชื้นและบุบได๎งําย 
 พลาสติกมีปัญหาการซึงผํานและไมํทนต๎อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุแตํละประเภทล๎วนมีจุดอํอนของวัสดุแตํละชนิดแตกตํางกันซึ่งมีผล
ตํออายุการใช๎งานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์นั้นๆ แนวโน๎มของบรรจุภัณฑ์
ประเภทดังกลําว จึงเป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีตํางๆ ที่พยายามจะลดจุดบกพรํองของ
บรรจุภัณฑ์แตํละประเภท โดยค านึงถึงความต๎องการของผู๎บริโภคและผู๎ใช๎ ความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม กฎหมายและข๎อบังคับใหมํ พร๎อมทั้งความสามารถที่จะประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ ใน
เชิงพาณิชย์ด๎วยคําใช๎จํายที่เหมาะสม 

 
-  บรรจุภัณฑ์พกพา 

 ชีวิตประจ าวันในยุคสหัสวรรษใหมํนี้ มนุษยชาติดูจะเรํงรีบกันมากข้ึน ซึ่งเห็นได๎จากการ
รับประทานอาหารเช๎าภายในรถ หรือรับประทานอาหารกลางวันบนโต๏ะท างาน ด๎วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์
ที่สามารถสนองตอบชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยนไปนี้จึงได๎รับการขนานนามวํา บรรจุภัณฑ์พกพา และคงไมํ
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นําแปลกใจที่พบวําบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค๎าบริโภคตํางๆ ได๎รับการพัฒนาออกมาในรูปของบรรจุภัณฑ์
พกพาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตํางๆ ทั่วโลก 
 บรรจุภัณฑ์ที่มีชื่อวําบรรจุภัณฑ์พกพาประกอบด๎วยคุณสมบัติตํางๆ เหลํานี้  

1. สามารถใช๎มือเดียวหยิบถือได๎งําย 
2. มีปริมาณบรรจุเพียงพอแกํการบริโภคได๎เพียงคนเดียว ครั้งเดียว 
3. มีการใช๎งานอยํางสะดวก 
4. ปรุงส าเร็จรูปและตระเตรียมได๎งํายมาก 
5. ไมํต๎องใช๎เครื่องครัวตํางๆ พร๎อมทั้งสามารถวางแล๎วไมํล๎มงํายและบริโภคสะดวก  
พิจารณาองค์ประกอบเหลํานี้ บรรจุภัณฑ์พกพาสามารถผลิตได๎จากวัสดุตํางชนิดกัน แปรผัน

ตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุใสํ อุตสาหกรรมที่มีวิวัฒนาการบรรจุภัณฑ์พกพามากที่สุด คือ 
อุตสาหกรรมอาหารจ าพวกเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งพยายามจะสํงเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเหลํานี้
บริโภคเป็นอาหารวํางกอปรกับจุดมุํงหมายที่ต๎องการเก็บไว๎ในสภาพบรรยากาศห๎อง หรือที่เรียกวํา 
Shelf-Stable Foods โดยไมํจ าเป็นต๎องเก็บในตู๎เย็น ระบบการบรรจุจึงจ าเป็นต๎องใช๎กระบวนการที่
ซับซ๎อนมากขึ้นและบรรจุภัณฑ์มีโครงสร๎างพิเศษ เชํน การฆําเชื้อที่อุณหภูมิต่ า การบรรจุแบบปลอด
เชื้อ การบรรจุแบบปรับบรรยากาศ การใช๎บรรจุภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาในตัว เป็นต๎น เทคโนโลยีใหมํๆ 
และการพัฒนาโครงสร๎างบรรจุภัณฑ์พิเศษล๎วนมีบทบาทในการเอ้ืออ านวยความสะดวกให๎แกํบรรจุ
ภัณฑ์แบบพกพา  
 

-  บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเคลื่อนไหวมากท่ีสุด 
และเป็นอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีใช๎กันมากเป็นอันดับสองรองมาจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษ ปริมาณยอดขายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเมินมีปริมาณ1/3 ของยอดจ าหนํายบรรจุภัณฑ์
ที่ใช๎ทั้งหมด มากกวําครึ่งหนึ่งของบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือประมาณ 60%  จะเป็นบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทฟิล์มหรือซอง  ซึ่งรู๎จักกันในชื่อวําบรรจุภัณฑ์อํอนนุํม บรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆ ที่
นิยมใช๎มีขวด ถาด ลัง เป็นต๎น 
 บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีมีการวิวัฒนาการอยํางตํอเนื่องในยุคสมัยนี้และมีอนาคตอันสดใส คือ 
บรรจุภัณฑ์ซองพลาสติกยืนหรือตั้งได๎ แม๎วําในหลายๆประเทศถุงตั้งได๎จะได๎รับความนิยมอยํางเชื่องช๎า 
ยกเว๎นในประเทศฟิลิปปินส์ที่ได๎รับความนิยมมากสาเหตุหนึ่งที่ถุงตั้งได๎ ได๎รับความนิยมช๎าแตํอยําง
ตํอเนื่องเพราะโครงสร๎างที่อํอนนุํมและความยากล าบากในการน ากลับไปผลิตใหมํ เนื่องจากโครงสร๎าง
ที่มีหลายชั้นและยุํงยากสลับซับซ๎อน คุณประโยชน์ที่ใช๎วัสดุปริมาณน๎อยมากตํอหนํวยบรรจุภัณฑ์ของ
สินค๎าท าให๎ถุงตั้งได๎มีต๎นทุนตํอหนํวยถูกกวําบรรจุภัณฑ์อ่ืน นอกจากนี้ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี
ของเครื่องจักรที่ผลิตและบรรจุได๎เร็วขึ้น สํงผลให๎ต๎นทุนตํอหนํวยบรรจุลดลงกวําเดิม การประหยัด
ปริมาตรในการจัดสํงทั้งซองเปลําและซองบรรจุสินค๎าเรียบร๎อยแล๎ว ก็นับได๎วําเป็นคุณประโยชน์อีก
ประการหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ด๎วยเหตุผลดังกลําวนี้ซองตั้งจึงเป็นคูํแขํงขันส าคัญของบรรจุ
ภัณฑ์อ่ืนๆ เชํน ขวดแก๎ว ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ เป็นต๎น 
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 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ซองตั้งได๎สามารถปั๊มให๎เป็นรูปแบบหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการ
ติดจุกเพ่ือน าสินค๎าออกใช๎ได๎มากเป็นร๎อยๆแบบ นอกจากนี้ยังมีแบบสามารถเปิดแล๎วปิดใหมํได๎ หรือ
แม๎กระท่ังการติดซิปพลาสติกบนซองยังเป็นไปได๎ด๎วยรูปแบบหลากหลายในรูปทรงและฝาปิด ท าให๎
สามารถสร๎างความแปลกใหมํแกํตัวสินค๎า ณ จุดขาย พร๎อมทั้งเอ้ืออ านวยความสะดวกในการน า
ผลิตภัณฑ์ออกใช๎  
 ซองท่ีใช๎บรรจุภัณฑ์อาหารมักจ าเป็นต๎องมีอายุขัยที่ก าหนดได๎ ด๎วยเหตุนี้ชั้นในสุดของซองซึ่ง
มีผลตํอการปิดผนึกให๎สนิทแนํนจึงมีบทบาทส าคัญมาก โดยปกติฟิล์มชั้นในสุดที่ท าหน๎าที่ในการปิด
ผนึกด๎วยความร๎อน มักจะเป็นโครงสร๎างของ LLDPE หรือ lonomer หรือ EVA เรียงตามคุณสมบัติใน
การปิดผนึก วิวัฒนาการใหมํของเรซิน พลาสติก ส าหรับจุดประสงค์การปิดผนึกสนิทแนํนนี้ คือ เมท
ตะโลซีน ฟิล์มที่ได๎จากเรซินประเภทนี้นอกจากจะให๎ความแข็งแรงของการปิดผนึกด๎วยความร๎อนได๎
อยํางดีและยังสามารถก าหนดความสามารถในการซึมผํานให๎มากหรือน๎อยได๎ โดยการเลือกใช๎เรซินที่มี
ความหนาแนํนแตกตํางกัน คุณสมบัติที่ไมํเหมือนเรซินอื่นๆ ท าให๎ฟิล์มท่ีผลิตได๎สามารถแปรรูปเป็น
ฟิล์มให๎มีอัตราซึมผํานสูงหรือรู๎จักกันในชื่อที่วําฟิล์มที่ปลํอยให๎สินค๎าหายใจได๎ เพ่ือใช๎ในการหํอบรรจุ
ผลิตผลธรรมชาติตํางๆ เชํน ผัก ผลไม๎ ดอกไม๎ เป็นต๎น ซึ่งสามารถชํวยยืดอายุขัยของสินค๎าเหลํานี้ได๎ 
 

-  บรรจุภัณฑ์แก้ว  
 บรรจุภัณฑ์แก๎วนับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด ในปัจจุบันยังได๎รับความ
นิยมในวงการที่ต๎องการความสวยงามและดูมีคุณคํา นอกจากนี้ความจ าเป็นและความสะดวกในการ
น ามาผลิตใหมํและบรรจุใหมํ ท าให๎บรรจุภัณฑ์แก๎วได๎รับการยอมรับวําเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย  
 วิวัฒนาการของขวดแก๎วนอกจากการลดน้ าหนักของตัวขวดแล๎ว แนวโน๎มยังมุํงการตบแตํง
ขวดแก๎วให๎สวยงามมากยิ่งข้ึน เชํน การกัดผิวแก๎วเป็นลายตํางๆ เชํน สารเคลือบเซรามิค สารที่ใช๎
เคลือบหรือผสมในเนื้อแก๎วจะวิวัฒนาการสูํขวดแก๎วที่ตกไมํแตกด๎วยการผสมเนื้อแก๎วกับโพลิเมอร์
พิเศษบางชนิด และคงไมํนานเกินรอที่จะเห็นแก๎วตกไมํแตกในอนาคตอันใกล๎นี้  
 กลําวโดยสรุป บรรจุภัณฑ์แก๎วยังคงสามารถรักษาคุณคําในตลาดบางสํวนและภาพพจน์ความ
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมยังเป็นคุณสมบัติที่สามารถใช๎เจาะตลาดใหมํๆได๎ 
 

-  บรรจุภัณฑ์กระป๋อง  
 บรรจุภัณฑ์กระป๋องส าหรับอาหารยังคงต๎องปกป้องสํวนแบํงตลาดจากการแยํงตลาดของ
บรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ ไมํวําจะเป็นแก๎ว พลาสติก โดยเฉพาะอยํางยิ่งจากซองที่ฆําเชื้อได๎  
 ในประเทศที่พัฒนาแล๎ว อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องมีความเจริญเติบโตที่คํอนข๎างต่ าคือ ไมํ
เกินกวํา 3%  จุดด๎อยอยํางหนึ่งของอาหารกระป๋อง คือ ความไมํสามารถมองเห็นสินค๎าภายในได๎ 
แม๎วําจะมีความพยายามในการพัฒนากระป๋องพลาสติกท่ีใสมองเห็นสินค๎าแตํก็ไมํเป็นที่ยอมรับ  
นอกจากนี้ความสามารถในการเก็บรักษาอาหารได๎นานกวําบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนโดยเก็บได๎ถึง 2 ปี 
กลับจะกํอให๎เกิดผลเสีย เนื่องจากผู๎บริโภคมักเก็บตุนไว๎ในครัวนานเกินควรท าให๎โอกาสเพ่ิมยอดขาย
ของอาหารกระป๋องลดน๎อยลง 
 

www.ssru.ac.th



 

 

18 

 วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์กระป๋องจะคล๎ายคลึงกับบรรจุภัณฑ์แก๎ว คือ มีการลดน้ าหนักของ
กระป๋องลงมาตลอดเวลา พร๎อมๆกับพัฒนากระป๋องให๎เบาลง ในขณะเดียวกันกระป๋องยังคงต๎องรักษา
มาตรฐานความแข็งแรงไว๎เหมือนเดิม การขึ้นรูปผิวกระป๋องให๎เป็นรอยหยักหรือเป็นรํอง เป็นวิธีการ
หนึ่งที่ชํวยเพิ่มความแข็งแรง ไมํวําจะเป็นรํองที่เดินรอยตามเส๎นรอบวงหรือรํองที่เดินรอยตามแนวสูง
ของกระป๋อง ล๎วนเป็นวิธีการเพ่ิมความแข็งแรงให๎กระป๋อง วิวัฒนาการใหมํ คือ การจัดแนวรํองที่มี
ขนาดไมํเทํากัน และมีระยะหํางแปรตามความต๎องการบริเวณท่ีจะเสริมความแข็งแรง การเดินรํอง
แบบใหมํนี้จะชํวยเพิ่มความแข็งแรงบริเวณท่ีอํอนแอที่สุด เพ่ือลดโอกาดป่งตัวเมื่อมีการฆําเชื้อด๎วย
ความร๎อน 
 วิวัฒนาการใหมํของกระป๋องที่ได๎รับความนิยมมาหลายปีแล๎ว แตํยังไมํได๎มีโอกาสพบเห็นใน
เมืองไทย คือ กระป๋องแปรรูปทรงได๎ ใช๎วิธีการเบํงตัวผิวของกระป๋องให๎ได๎รูปทรงที่ต๎องการ เพ่ือเพ่ิม
ความสนใจในการวาง  
 

-  บรรจุภัณฑ์รวมกลุ่ม (Multipacks) 
 บรรจุภัณฑ์รวมกลุํมถือเป็นบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิที่มีสํวนชํวยในการกระจายสินค๎าออกสูํ
ท๎องตลาดมากข้ึน พร๎อมทั้งตอบสนองความต๎องการของผู๎ซื้อและผู๎บริโภคท่ีต๎องการซื้อสินค๎าปริมาณ
มากขึ้น บรรจุภัณฑ์รวมกลุํมมักจะมีผลตํอการกระตุ๎นให๎เกิดความต๎องการของผู๎ซื้อ ณ จุดขายด๎วย
ราคาตํอหนํวยที่ต่ ากวําเนื่องจากซื้อปริมาณมากข้ึน 
 สภาวะการแขํงขันของธุรกิจค๎าปลีกได๎ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ กลยุทธ์อยํางหนึ่ง คือ 
การระบายสินค๎าเพ่ือรับเงินสดมาให๎เร็วและมากท่ีสุด แม๎วําก าไรตํอหนํวยของสินค๎าในบรรจุภัณฑ์
ปฐมภูมิจะลดลงก็ตาม รูปแบบของบรรจุภัณฑ์รวมกลุํมมักจะหํอรวมโดยใช๎ฟิล์มหดรัดรูปหรือใช๎กลํอง
กระดาษแข็งท่ีพิมพ์สอดสีอยํางสวยงาม 
 แนวโน๎มในตลาดยุโรปและญี่ปุ่นจะใช๎บรรจุภัณฑ์รวมกลุํมแบบกระดาษท่ีปิดสนิทมากกวํา 
เนื่องจากความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของกระดาษ พร๎อมทั้งมีการบรรจุหลายหนํวยมากขึ้น 
อุตสาหกรรมเครื่องจักบรรจุภัณฑ์ได๎ตอบสนองตํอความต๎องการนี้ด๎วยการออกแบบเครื่องจักรที่
สามารถหํอได๎เร็วถึง 350 หํอตํอนาที ของหนํวยบรรจุรวม 6 หนํวย ซึ่งนับได๎วําเป็นเครื่องจักรที่
สามารถหํอรวมกลุํมได๎เร็วที่สุดในโลก 
 ในตลาดระดับลําง บรรจุภัณฑ์รวมกลุํมโดยใช๎ฟิล์มหํอรัดรูปทั้งแบบที่มีการพิมพ์สอดสีหรือ
แบบไมํมีการพิมพ์พร๎อมทั้งไมํมีแผํนกระดาษรองรับข๎างลํางจะมีแนวโน๎มได๎รับความนิยมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งใช๎กับสินค๎าจ าพวกน้ าดื่ม น้ าผลไม๎ และอาหารกระป๋องเพ่ือชํวยประหยัดต๎นทุน
บรรจุภัณฑ์ 
 

-  บรรจุภัณฑ์ระหว่างการผลิต (Intermediate Packages) 
 ในอดีตการขนสํงวัตถุดิบและสํวนประกอบสินค๎าระหวํางโรงงานมักจะใช๎กลํองกระดาษลูกฟูก
และสํงกลํองลูกฟูกท่ีใช๎แล๎วกลับไปยังผู๎สํง โดยปกติกลํองลูกฟูกแตํละใบเม่ือใช๎เพียงไมํก่ีเที่ยวก็เริ่ม
เสียหาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งในฤดูฝน ในกรณีที่ใช๎ขนสํงระหวํางประเทศจะใช๎เพียงครั้งเดียวและสร๎าง
ภาระให๎แกํผู๎ใช๎ปลายทางในการก าจัดทิ้ง เพื่อชํวยในการลดมลภาวะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ การใช๎
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บรรจุภัณฑ์ระหวํางการผลิตแบบใช๎ซ้ าหรือแบบคืนได๎ ได๎รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการใช๎
ขนสํงระหวํางประเทศ โดยมีการจัดตั้งบริษัทในเครือตามประเทศตํางๆ ท าการรวบรวมบรรจุภัณฑ์
เหลํานี้เพื่อสํงตํอให๎อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได๎ใช๎ตํอไป โดยไมํจ าเป็นต๎องสํงกลับประเทศเดิมหรือท าลายทิ้ง  
 บรรจุภัณฑ์ระหวํางการผลิตแบบใช๎ได๎หลายครั้งนี้มักจะท าเป็นลังพลาสติกท่ีพับได๎โดยใช๎วัสดุ
ที่ทนทาน สามารถป้องกันสินค๎าได๎ดีกวํากลํองลูกฟูกท่ัวๆไป ผู๎ใช๎บรรจุภัณฑ์ที่น ากลับไปใช๎ใหมํเหลํานี้ 
จะลดภาระในการเก็บคงคลัง การรักษาดูแล และเม่ือมีการใช๎อยํางกว๎างขว๎างยํอมจะมีต๎นทุนถูกกวํา
กลํองกระดาษลูกฟูกท่ีใช๎เพียงครั้งเดียวแล๎วทิ้ง 
 ความสามารถในการติดตามบรรจุภัณฑ์ระหวํางการผลิตแบบใช๎ซ้ าได๎นี้ สามารถน ามาปฏิบัติ
ใช๎งานได๎งํายด๎วยการติดสัญลักษณ์รหัสแทํงหรือบาร์โค๎ด  ท าให๎ผู๎ประกอบการบริการบรรจุภัณฑ์
ระหวํางการผลิตสามารถติดตามปริมาณและเท่ียวการเดินทางได๎โดยใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ชํวย 
คล๎ายคลึงระบบคอนเทนเนอร์ที่มีการใช๎อยํางแพรํหลายในธุรกิจการขนสํงระหวํางประเทศ  
 

2.2.3  การออกแบบ (Design) 
แนวโน๎มในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จะยังคงวนเวียนอยูํกับวิธีการกระตุ๎นให๎เกิด

ความต๎องการในตัวสินค๎า ณ จุดขาย ตราสินค๎าจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช๎ในการสร๎างความมั่นใจที่มีตํอ
ผู๎ผลิตสินค๎านั้นๆ นอกจากนี้การใช๎ตราขององค์กรจะเป็นอีกกลยุทธ์ที่ใช๎ในบริษัทมหาชนทั้งหลาย  
หรือกระตุ๎นจิตส านึกท่ีดีตํอตราขององค์กร อยํางไรก็ตามแนวทางการออกแบบยังคงเน๎นความงํายใน
การจดจ า ความชื่นตาชื่นใจที่ได๎เห็นเพื่อสร๎างโอกาสที่จะขยายสินค๎าตํอเนื่องไปได๎ สํวนแนวทางการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์จะมํุงเข๎าสูํสัจธรรมข๎อที่วํา “บอกข้าซิว่าเป็นอะไร  และข้านี่แหละจะเป็นคน
ตัดสินใจ” (Tell me what it is, I will make own decision) 
 การสร๎างภาพพจน์ของตราสินค๎ายังเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยูํเสมอ เนื่องจากเป็นสื่อที่ผู๎ซื้อมีโอกาส
รับรู๎และสร๎างความสัมพันธ์ทางด๎านจิตใจหลังจากได๎ใช๎หรือบริโภคสินค๎านั้นๆ ตัวอยํางที่เกิดในสหรัฐ
อาจเป็นลางบอกเหตุการณ์ลํวงหน๎าที่จะเกิดขึ้นในประเทศตํางๆ ทั่วโลก ส านักงานจดทะเบียนตรา
สินค๎าและลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎รายงานวําในรอบ 10 ปีที่ผํานมา เริ่มตั้งแตํปี ค.ศ.1990 
การยื่นขอจดตราสินค๎าเพ่ิมข้ึนสูงถึง 4 เทําตัว โดยแตํละปีมีอัตราเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณ 20% ตํอปี 
และประเมินวําในอีก 5 ปีข๎างหน๎า ปริมาณการยื่นขอตราสินค๎าจะเพ่ิมมากถึง 1 ล๎านรายตํอปี  
 บทสรุปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในสหัสวรรษนี้พอสรุปได๎วํา การลอกเลียนแบบและตรา
สินค๎าท่ีสลับซับซ๎อนคงจะไมํสามารถอยูํรอดได๎ ณ จุดขาย 
 

2.2.4  สภาวะสิ่งแวดล้อม 
 ความจ าเป็นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมยังคงเป็นหัวใจส าคัญตํอ
ความส าเร็จของบรรจุภัณฑ์ในยุคนี้  วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม วิธีที่งําย
และสะดวกท่ีสุด คือ การลดปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช๎ซึ่งสามารถกระท าได๎หลายวิธี เชํน การลด
น้ าหนัก การลดปริมาตร การลดความสลับซับซ๎อนของความหลากหลายของวัสดุ พัฒนาสินค๎าให๎มี
ความเข๎มข๎นมากขึ้นและสํงปริมาณสินค๎าตํอหนํวยบรรจุภัณฑ์ให๎มากขึ้น เป็นต๎น  
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 ส าหรับการลดน้ าหนักของวัสดุที่ใช๎ ในวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได๎มีการพัฒนาใน
หลายๆ ด๎าน ดังตํอไปนี้ 

 ปริมาณอะลูมิเนียมที่ใช๎บนกระป๋องอะลูมิเนียมได๎ลดน้ าหนักโดยเฉลี่ยลงจาก 20 กรัม/
กระป๋อง ในปี ค.ศ.1972 มาเหลือ 15 กรัม/กระป๋อง ในปี ค.ศ.1990 แม๎วํา 5 กรัม/กระป๋อง
ที่ลดลงนี้อาจจะดูเป็นจ านวนน๎อยมาก แตํถ๎าพิจารณาจากภาพรวมของปริมาณกระป๋องที่ใช๎ 
น้ าหนักท่ีลดลงนี้จะมีคํามหาศาล 

 บรรจุภัณฑ์ขวดแก๎ว 16 ออนซ์ ได๎ลดน้ าหนักโดยเฉลี่ยจาก 255 กรัม/ขวด ในปี ค.ศ.1980 
ลดลงเหลือ 177 กรัม/ขวด ใน 10 ปีตํอมา 

 ขวด PE ที่ผลิตได๎หนักโดยเฉลี่ย 95 กรัมตํอขวด ในปี ค.ศ.1970 สามารถลดลงเหลือ 60 
กรัม/ขวด ในปี ค.ศ.1990 

 ในปี ค.ศ.1984 ถุงหูหิ้วที่ใช๎กันอยูํโดยเฉลี่ยจะหนา 2.3 มม. มาสมัยนี้ความหนาที่ผลิตได๎
ลดลงเหลือ 0.7 มม. 

 ขวด PET ที่เคยผลิตได๎โดยเฉลี่ย 68 กรัม ในปี ค.ศ.1980 สามารถลดลงได๎ต่ ากวํา 50 กรัมใน
ปัจจุบัน 
น้ าหนักของบรรจุภัณฑ์ตํางๆ ที่ลดลงเหลํานี้ ยํอมชํวยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจพร๎อมทั้ง

การลดใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาระในการก าจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช๎แล๎ว 
 
บทสรุป 
 แนวโน๎มการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยํอมแปรตามสภาวะการด ารงชีพของผู๎บริโภค  บรรจุภัณฑ์
พกพาเป็นตัวอยํางหนึ่งของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปเพื่อสนองตามผู๎ใช๎บรรจุภัณฑ์  ใน
ขณะเดียวกันข้ันตอนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ใช๎อุตสาหกรรมสนับสนุนมากข้ึน สํงผลให๎
บรรจุภัณฑ์ระหวํางการผลิตทวีความส าคัญมากข้ึน 
 ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กํอให๎เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบ
ตํางๆกัน ไมวําจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุใด หัวใจส าคัญในการพัฒนา คือ ความพยายามลดจุด
ด๎อยของบรรจุภัณฑ์แตํละชนิด  ในเวลาเดียวกันจ าค านึงถึงกระแสของการรักษาสิ่งแวดล๎อมใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว ด๎วยเหตุนี้เทคโนโลยีตํางๆที่คิดค๎นข้ึนมาพยายามมุํงสูํการใช๎วัสดุที่น๎อยลงและ
เพ่ิมความเป็นมิตรตํดล๎อมมากข้ึน  
 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อกลําวถึงการออกแบบ บรรจุภัณฑ์เป็นตัวแทนของกระบวนการสํงเสริมการขายทางด๎าน

การตลาด ณ จุดขายที่สามารถจับต๎องได๎เปรียบเสมือนกุญแจ ดอกสุดท๎ายที่  จะไขผํานประตูแหํงการ
ตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์สามารถ ท าหน๎าที่เป็นสื่อโฆษนา ได๎อยํางดีเยี่ยม ณ จุดขาย เพราะบรรจุภัณฑ์
เป็นงานพิมพ์ 3 มิติและมีด๎านทั้งหมดถึง 6 ด๎าน ที่จะสามารถใช๎เป็นสื่อโฆษณา ได๎ดีกวําแผํนโฆษณาท่ี
มีเพียง 2 มิติหรือด๎านเดียว     ซึ่งได๎เปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วําเปรียบเสมือนรํางกาย
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ของมนุษย์ เริ่มต๎นจากรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ อันได๎แกํ ทรงสี่เหลี่ยมของกลํอง ทรงกลมของขวด  หรือ
กระป๋อง เป็นต๎น รูปทรงเหลํานี้เปรียบได๎กับตัวโครงรํางกายมนุษย์  สีที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบ 
เสมือนผิวหนังของมนุษย์ ค าบรรยายบนบรรจุภัณฑ์  เปรียบได๎กับปากที่กลําวแจ๎งแถลงสรรพคุณของ
สินค๎า การออกแบบทั้งหมด ของบรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนระบบการท างานของมนุษย์ ในการ
ออกแบบ    ดังนั้นจะน าเอาองค์ประกอบตําง ๆ อันได๎แกํ กลยุทธ์การตลาด ชํองทางการจัดจ าหนําย  
และสภาวะคูํแขํงขันมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ ให๎สนองกับจุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎  ด๎วยเหตุนี้ ใน
แงํของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบอาจจะเขียน เป็นสมการอยํางงําย ๆ ได๎ดังนี้ 

การออกแบบ   =   ค าบรรยาย  +     สัญลักษณ์  + ภาพพจน์  
                       Design   =  Words   +     Symbols  + Image 
 
ในสมการนี้ ค าบรรยาย  และสัญลักษณ์มีความเข๎าใจ ตามความหมายของค า สํวนภาพพจน์

นั้น คํอนข๎าง จะเป็นนามธรรม เนื่องจากการออกแบบภาพพจน์เป็นศิลปะอยํางหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออก
ได๎ด๎วย จุด เส๎น สี  รูปวาด และรูปถําย ผสมผสานกัน ออกมาเป็นพาณิชย์ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ด๎วย
หลักการงําย ๆ 4 ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายวํา 

 
S  =  Simple   เข๎าใจงํายสบายตา  
A  =  Aesthetic  มีความสวยงาม  ชวนมอง 
F  =  Function  ใช๎งานได๎งําย สะดวก  
E  =  Economic  ต๎นทุนหรือคําใช๎จํายที่เหมาะสม  

 
 ทองเจือ เขียดทอง  ( 2548) ได๎กลําวตํออีกวํา   ตราสัญลักษณ์กับบรรจุภัณฑ์วํา  บนบรรจุ
ภัณฑ์ 1 ชิ้น จะต๎องพบสัญลักษณ์อยํางน๎อย 1 อยําง หรืออาจจะมากกวํานั้นเป็นสํวนหนึ่งของการ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีความจ าเป็นตํอการสื่อสารกับผู๎บริโภค  จึงสมควรจะออกแบบจัด
วางสัญลักษณ์เหลํานั้นให๎ถูกต๎องเหมาะสมกับความงามและความหมายของสัญลักษณ์    สัญลักษณ์ที่
มีความส าคัญท่ีสุดเพราะมีขนาดใหญํกวํา และเป็นจุดสนใจของบรรจุภัณฑ์ ผู๎บริโภคจะจดจ าชื่อ และ
รูปแบบสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของชื่อสินค๎านั้นได๎หรือไมํข้ึนอยูํกับสัญลักษณ์ประเภทนี้ 
ผู๎ประกอบการมักจะน าชื่อสินค๎าที่ผํานการออกแบบไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค๎า (Trade 
Mark) เพ่ือปกป้องลิขสิทธิ์ของตน      คุณลักษณะของสัญลักษณ์ท่ีดีควรมีความหมายหรือเนื้อหาและ
ผู๎บริโภคเข๎าใจ  หรือรู๎สึกได๎จากภาพที่ปรากฏ  สามารถสื่อถึงวัตถุประสงค์หรือกิจการของบริษัท  
หนํวยงาน  หรือสินค๎าได๎  มีความงาม  ความลงตัว  ความเป็นไปได๎ที่ใช๎กับสื่อนั้นๆ เพราะสัญลักษณ์
บางอยํางอาจจะดูดีเมื่ออยูํบนกลํองสินค๎า  สามารถเข๎าถึงคนในสมัยนั้นๆได๎ คือ มีความทันสมัยอยูํ
ตลอดเวลา  สัญลักษณ์ท่ีดีควรมีอายุการใช๎งานยาวนาน เชํน 5-10 ปี รูปแบบควรให๎คนมองเกิดความ
ศรัทธา  นําเชื่อถือ  มีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน  สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎หลายทางอยําง
เหมาะสม  ที่ส าคัญต๎องมีความเหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย 

ศิริพงศ์  พะยอมแย๎ม (2537) อธิบายวํา เครื่องหมายสัญลักษณ์เป็นงานกราฟิกท่ีใช๎ในการสื่อ
ความหมายของมนุษย์ในการแสดงความเป็นเจ๎าของ  แสดงวัตถุประสงค์  แสดงกฎข๎อบังคับ ตลอดจน
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การถํายทอดไปยังผู๎อุปโภค บริโภคให๎เข๎าใจความหมายไปในทิศทางเดียวกัน  การออกแบบสัญลักษณ์
อาจใช๎รูปภาพ  ตัวอักษร  หรือใช๎ทั้งรูปภาพและตัวอักษรผสมกัน รูปภาพที่น ามาเสนอในการ
ออกแบบอาจใช๎ลักษณะรูปภาพเหมือนจริง  ภาพดัดแปลงตลอดจนภาพนามธรรม โดยค านึงถึง
ลักษณะของภาพสัญลักษณ์ท่ีดี ได๎แกํ  หลักความงาม  การใช๎ภาพที่เร๎าความสนใจ  เป็นงานที่อยูํได๎
ทุกสมัย  เป็นงานที่สะดวกตํอการน าไปใช๎  เป็นงานที่ท าความเข๎าใจได๎งํายและหลีกเลี่ยงข๎อห๎ามตาม
กฎหมาย       

ชัยรัตน์  อัศวางกูร (2548) ได๎กลําวสอดคล๎องกับ ศิริพงศ์  พะยอมแย๎ม (2537)   วําการ
ออกแบบสัญลักษณ์ควรมีรูปลักษณ์ที่นําจดจ า  ให๎ความรู๎สึกคุ๎นเคย แตํต๎องดูไมํธรรมดา  ควรเรียบ
งําย  สื่อความหมายได๎รวดเร็ว  แตํสมบูรณ์พร๎อมด๎วยสาระและรายละเอียด  มีความรํวมสมัย  เหมาะ
กับกาลเวลา  ไมํล้ ายุคจนท าให๎ล๎าสมัยได๎โดยเร็ว ควรสะดวกตํอการใช๎งานดูเหมาะสมกับปรัชญาและ
กิจกรรมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยสามารถสรุปคุณสมบัติ 9 ประการ ของสัญลักษณ์ท่ีดีได๎ดังนี้ 

1. สร๎างความมีเอกลักษณ์ 
2. ผสมผสานกันได๎อยํางมีเอกภาพ 
3. ดูเรียบงํายสร๎างความจดจ า 
4. ความหมายดี ฟังสบาย 
5. มีความเป็นสากลให๎คนจดจ าได๎งําย 
6. เสริมความรํวมสมัย 
7. สามารถแสดงถึงความยั่งยืนได ๎
8. ใช๎งานงํายไมํวําจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์   
9. เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบกราฟิก(Design Graphic)  หมายถึง  การวาดภาพสิ่งของที่อาจจะถูกน าไปผลิต  
การจัดการและการวางแผนทั่วไป การสร๎างต๎นแบบจากเส๎น  รูปรําง  หรือรูปทรงเพ่ือประดับตกแตํง 
บนพื้นปูพรมแจกันและอ่ืนๆ   นั้นยังรวมถึงการแสดงภาพสัญลักษณ์ ตัวอักษร  ไดอะแกรม  หรือการ
วาดภาพ เพื่อถํายทอดรายละเอียดของความคิดให๎ผู๎อื่นสามารถรับรู๎และเข๎าใจได๎( Cowic,1994: 
325,543) อ๎างใน ศิริพร  ปีเตอร์,2547 : 3    เกรก  เบอร์รีแมน ( Gregg  Berryman)  ได๎ให๎ค าก าจัด
ความของการออกแบบกราฟิกไว๎วําเป็นการวาดภาพเพ่ือการอําน เชํน  หนังสือ  นิตยสาร  การ
โฆษณา บรรจุภัณฑ์  ภาพสัญลักษณ์  โปสเตอร์  โทรทัศน์ และการแสดงนิทรรศการ
(Berryman,1990:5)อ๎างใน ศิริพร  ปีเตอร์ ,2547 : 3   ทั้งนี้การบรรจุภัณฑ์ของสมาคมบรรจุภัณฑ์
ไทย (2533) ให๎ความหมายบรรจุภัณฑ์วํา อาหารสํวนใหญํที่เรารับประทานจะมาถึงเราภายในบรรจุ
ภัณฑ์(ภาชนะบรรจุ) ไมํรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง  บรรจุภัณฑ์เหลํานั้นอาจจะเป็นกลํอง  แผง  
กระป๋อง  ถ๎วย  ขวด  ถุง  และอ่ืนๆอีกมากมายหลายรูปแบบหลายลักษณะ     จุดประสงค์ของการ
บรรจุภัณฑ์คือ   เพื่อคุ๎มครอง  รักษา ,  เพ่ือหํอหุ๎ม  รองรับตัวสินค๎าให๎สามารถขนถําย ,  จัดจ าหนําย
ได๎อยํางปลอดภัย ,   เพื่อเป็นสื่อให๎ข๎อมูลค าอธิบาย ,  ค าบรรยายแกํผู๎อุปโภค-บริโภค ,  เพ่ือป้องกัน
ปกป้องตัวสินค๎าให๎ปลอดภัยมิให๎เกิดความเสียหาย, เพื่อการขายการตลาด,     
 ปุ่น  และสมพร  คงเจริญเกียรติ (2540)  กลําวตํออีกวํา การเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานการผลิต
จากประเทศกสิกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมท าให๎คนชนบทละถ่ินฐานของตัวเองมาเป็นคนเมือง
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มากยิ่งขึ้นเพ่ือความเป็นอยูํที่ดีข้ึนและเพ่ิมรายได๎สถานะความเป็นอยูํของคนเหลํานี้ได๎เปลี่ยนไป
เนื่องจากไมํมีเวลาที่จะเตรียมอาหารให๎ครอบครัวและตัวเองเวลาสํวนใหญํใช๎ในการท างานปกติและ
ท างานลํวงเวลายังไมํรวมถึงเวลาในการสัญจร บรรจุภัณฑ์ที่จะอ านวยความสะดวกในการเตรียม
อาหารเพื่อชํวยแก๎ปัญหาด๎านเวลาที่จ ากัดของตัวเองจึงได๎อุบัติขึ้น ตัวอยํางเชํน บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและ
อาหารกระป๋องชนิดตํางๆ เป็นต๎น เนื่องจากเวลาอันจ ากัดนี้เองท าให๎พฤติกรรมที่ใช๎ในการจับจํายใช๎
สอยเปลี่ยนไปด๎วย การซื้ออาหารจากซุปเปอร์มาเก็ตตํางๆ ที่สะดวกในการเดินทางซึ่งมีอยูํทั่วไปใน
ระยะไมํเกิน 10 กิโลเมตร สินค๎าที่วางจ าหนํายในร๎านค๎าหรือห๎างสรรพสินค๎าจ าต๎องใช๎บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถสนองความต๎องการของคนเมืองตามท่ีได๎กลําวถึงสภาวะความเป็นอยูํและนิสัยการจับจํายใช๎
สอยที่เปลี่ยนไปดังกลําวมานี้ สํงผลให๎เกิดวิวัฒนาการทางด๎านบรรจุภัณฑ์พร๎อมทั้งกระบวนการผลิต
ตํางๆ เพื่อสนองความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนไป วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ดังกลําวยํอมหนีไมํ
พ๎นการศึกษาวิจัยพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์และวิวัฒนาการของกระบวนการผลิตอาหาร บรรจุภัณฑ์เริ่มมี
บทบาทในการจ าหนํายสินค๎าสูงมาก  ไมํเพียงแตํตํางประเทศในทวีปเอเชีย หรือแม๎แตํประเทศไทยก็มี
การแขํงขันทางการตลาดสูงเชํนกัน  บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะที่เดํนชัด ศัพท์ค าวํา “บรรจุภัณฑ์ ” 
ได๎รับกลําวถึงอยํางกว๎างๆ แตํมักจะมีการใช๎ค าวํา ภาชนะบรรจุ  กับ บรรจุภัณฑ์ อยํางสับสน ค าถามมี
อยูํวําภาชนะบรรจุกับบรรจุภัณฑ์นั้นแตกตํางกันอยํางไร ขอให๎พิจารณาถึงการรับประทานอาหารตาม
ร๎านนอกบ๎าน จาน ชาม หรือถาดท่ีใสํมาบริการที่โต๏ะนั้นจะถือวําเป็นภาชนะบรรจุ แตํเมื่อไรก็ตามท่ี
ภาชนะบรรจุนั้นๆ มีการปิดผนึกและน าสํง เชํน น าไปรับประทานที่บ๎าน หรือบนรถ ภาชนะบรรจุนั้นๆ 
จะกลายมาเป็นบรรจุภัณฑ์ แม๎วําบรรจุภัณฑ์ที่วํานี้จะไมํมีการพิมพ์ยี่ห๎อหรือฉลากก็ตาม จากตัวอยําง
ข๎างต๎นนั้น จะพบวําภาชนะบรรจุจะกลายมาเป็นบรรจุภัณฑ์นั้นจะต๎องมีบทบาทและหน๎าที่บางอยําง 
นอกเหนือจากการรองรับบรรจุใสํผลิตภัณฑ์เทํานั้น 

ดังนั้นสิ่งที่ผู๎ซื้อเสียความรู๎สึกมากท่ีสุด คือ บรรจุภัณฑ์ไมํสามารถท างานได๎ตรงตามต๎องการ
หรือไมํสามารถท างานได๎ตามท่ีบรรยายบนบรรจุภัณฑ์ ตัวอยํางเชํน มีการโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์วํา
เป็นซองออกแบบใหมํฉีกเปิดได๎งําย แตํกลับเปิดได๎ยากแล๎วพอเปิดซองแล๎วสินค๎าเกลื่อนกระจายไปทั่ว
พ้ืน เป็นต๎น เหตุการณ์เชํนนี้ผู๎บริโภคจะไมํต าหนิบรรจุภัณฑ์แตํจะไมํยอมรับสินค๎ายี่ห๎อนั้นๆ ตํอไป
เพราะถือวําถูกหลอกไมํวําบรรจุภัณฑ์ที่วํานี้จะออกแบบมาสวยงามนําประทับใจเพียงใด เจ๎าของสินค๎า
จ าต๎องยอมรับวําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไมํดีจะมีผลตํอการซื้อของผู๎ซื้อมากจึงควรออกแบบให๎
รอบคอบโดยเอาใจใสํในสิ่งเล็กน๎อยดังกลําวนี้เพราะจะมีผลกระทบตํอยอดขายของสินค๎าเนื่องจาก
ประสบการณ์อันเลวร๎ายที่เกิดข้ึนด๎วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์จ าต๎องมีการวางแผนงานและ
ก าหนดจุดมุํงหมายรองรับซึ่งมีหลายประการไว๎อยํางชัดเจนรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถจับ
ต๎องได๎ ซึ่งโดยปกติแล๎วมักจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เชํน สี่เหลี่ยมและทรงกลม รูปทรงที่แตกตํางกัน
ยํอมกํอให๎เกิดความรู๎สึกที่แตกตํางกัน ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให๎เพ่ิมขีด
ความสามารถในการออกแบบรูปทรงตํางๆ กันของวัสดุหลัก 4 ประเภท อันได๎แกํ กระดาษ โลหะ แก๎ว 
และพลาสติก ที่เห็นได๎ชัด คือ กระป๋องโลหะท่ีแตํเดิมมักเป็นรูปทรงกระบอก เทคโนโลยีสมัยใหมํ
สามารถออกแบบเป็นรูปทรงอ่ืนที่เรียกวํา Contour Packaging    

นอกจากรูปลักษณ์ของตัวบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกตามที่ได๎บรรยายอยํางละเอียด
มาแล๎วยํอมมีบทบาทอยํางมากในการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีแกํกลุํมเป้าหมายเทคนิคการออกแบบที่
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ต๎องการสํงเสริมสินค๎าที่ผลิตขึ้นภายในท๎องถิ่นเพ่ือเสนอแกํนักทํองเที่ยวให๎ซื้อกลับไปเป็นของฝากถ๎า
สินค๎าดังกลําวได๎รับความนิยมในวงกว๎างก็สามารถน าออกขายในตลาดที่มีขนาดใหญํข้ึน หรืออาจสํง
ขายไปยังตํางประเทศได๎ ถ๎าสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและมีวัตถุดิบมากพอ พร๎อมทั้ง
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่สามารถวางแผนงานการผลิตได๎   รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช๎สื่อ
ความหมายเพื่อเป็นของฝากนี้ มักจะใช๎สิ่งที่รู๎จักกันดีในท๎องถิ่นนั้น เชํน รูปจระเข๎ชาละวันของจังหวัด
พิจิตร รถม๎าของจังหวัดล าปาง ภูมิประเทศในท๎องถิ่น เป็นต๎น     นอกเหนือจากรายละเอียดของ
กราฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือซื้อไปเป็นของฝากแล๎วยังต๎องพิจารณาถึงความสะดวกในการ
น ากลับของผู๎ซื้อและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ในการน าไปมอบเป็นของขวัญอีกด๎วย       เทคนิค
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบของขวัญคํอนข๎างจะแตกตํางจากเทคนิคอ่ืนๆ   สาเหตุเนื่องจากผู๎ซื้อ
สินค๎าท่ีเป็นของขวัญไมํมีโอกาสบริโภค และหลายครั้งที่การตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน ณ จุดขาย ด๎วยเหตุนี้
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขวัญที่ดีจึงมีบทบาทส าคัญมากตํอความส าเร็จตํอการขายสินค๎า 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเทศกาลตําง ๆ 
 การออกแบบของขวัญหรือของที่ระลึกอาจท าในรูปลักษณ์ท่ีเป็นหัวใจ วิธีนี้เน๎นความมั่นใจ
ด๎วยชื่อบริษัท และย้ าความค๎ุนเคยให๎ซื้อด๎วยรายละเอียดสํวนสุดท๎ายที่วํา For You ในสินค๎าหรือ
ข๎อความอ่ืนๆ ที่บํงบอกถึงความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดี     องค์ประกอบอยํางอ่ืนที่สร๎าง
ความสนใจ คือ มีการผูกโบว์ให๎เรียบร๎อยเหมาะที่จะให๎เป็นของขวัญ ของที่ระลึก จะพบวําการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นไปอยํางเรียบงํายๆ แตํจะสร๎างอารมณ์ให๎แกํกลุํมเป้าหมาย     ผู๎อุปโภค
บริโภคในปัจจุบันมีความต๎องการแตกตํางกัน  ตามอายุ เพศ ศาสนา สถานะความเป็นอยูํ เป็นต๎น 
มาตรฐานความเป็นอยูํของคนในประเทศที่มีบรรจุภัณฑ์ได๎มาตรฐานยํอมมีความเป็นอยูํที่ดีกวํา 
สืบเนื่องจากความสามารถในการรักษาคุณภาพอาหาร การผลิตสูํตลาดเป็นจ านวนมาก ด๎วย
เครื่องจักรท าให๎ราคาตํอหนํวยต่ าลงและสามารถบริโภคได๎ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยไมํแบํงแยกวรรณะ
ทางด๎านเศรษฐกิจ ตัวอยํางของนมกลํองเป็นตัวอยํางที่เห็นได๎อยํางชัดเจนของการรณรงค์ให๎เด็ก
นักเรียนทั่วทั้งประเทศได๎ดื่มนมระหวํางอาหารกลางวัน จากการพัฒนาของบรรจุภัณฑ์นมกลํองที่
บรรจุในสถานะปลอดเชื้อท าให๎สามารถเก็บได๎นานและสามารถจัดสํงไปยังชนบทไกลๆ ได๎ สํงผลให๎มี
การจัดสรรงบประมาณแผํนดินจ านวนหลายพันล๎านบาทตํอปีแจกนมให๎เด็กนักเรียนเพื่อสร๎างให๎
เยาวชนรุํนหลังได๎บริโภคอาหารที่มีคุณคําตํอการเจริญเติบโตของรํางกาย ตัวอยํางวิวัฒนาการของ
บรรจุภัณฑ์นมกลํองนี้ ยํอมท าให๎สุขภาพอนามัยของอนุชนรุํนหลังดีกวํารุํนบรรพบุรุษ   ประชิด  ทิณ
บุตร.(2531)  ได๎กลําวตํออีกวํา  บรรจุภัณฑ์มีหน๎าที่หลักคือเป็นตัวภาชนะส าหรับบรรจุสินค๎า การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบํงเป็นกลุํมใหญํ ๆ ได๎ 3 กลุํม ตามลักษณะหน๎าที่ ดังนี้ 
 1.  บรรจุภัณฑ์ส าหรับการค้าปลีก  บรรจุภัณฑ์ประเภทค๎าปลีกต๎องออกแบบให๎สวยงาม 
สะดวกสบายในการใช๎สอย นําใช๎บรรจุภัณฑ์ของสินค๎าบางชนิด นักออกแบบจะพยายามคิดและสร๎าง
แบบที่เน๎นความสวยงามเป็นพิเศษ จนท าให๎มีผู๎สนใจเก็บสะสมหรือตั้งโชว์ความสวยงาม ลักษณะของ
งานกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะบอกรายละเอียดของตัวสินค๎าที่ถูกบรรจุอยูํภายใน ได๎แกํ ชื่อ
สินค๎า สรรพคุณ ผู๎ผลิตจ าหนําย และขนาดหรือปริมาตรของการบรรจุ รายละเอียดตําง ๆ มี
ข๎อก าหนดโดยพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค จะละเว๎นเสียมิได๎การออกแบบให๎มีความสวยงามและ
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ต๎องมีรายละเอียดครบถ๎วนตามข๎อก าหนดจึงไมํใชํเรื่องงํายนัก ซึ่งนักออกแบบจักต๎องระมัดระวังเป็น
พิเศษ 
 2.  บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าส่ง ได๎แกํ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นส าหรับสินค๎าจ านวนมาก ๆ 
เชํน เป็นโหล เป็นกลํอง หรือเป็นหีบ การก าหนดรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์จะมีความแตกตํางกัน
ออกไป เชํน บอกชื่อสินค๎า จ านวนของสินค๎า บริษัทผู๎ผลิตหรือข๎อแนะน าบางประการ เชํน ข๎อควร
ระวัง การเก็บรักษา การก าหนดวิธีจัดวาง ข๎อมูลตําง ๆ อาจเป็นตัวอักษรข๎อความหรืออาจเป็น
เครื่องหมายสัญลักษณ์ก็ได๎ 
 3.  บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นเพ่ือใช๎ส าหรับขนสํงโดยเฉพาะ 
ที่จะต๎องเน๎นเรื่องของความสะดวกในการขนสํง การก าหนดขนาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ควรเน๎น
เรื่องของความประหยัดในการขนสํง การออกแบบต๎องชํวยให๎เกิดความปลอดภัยในการขนสํงด๎วย 
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์จึงต๎องบอกประเภทของสินค๎า ทิศทางการจัดวาง ข๎อควรระวังตําง ๆ เป็น
ต๎น 
 บรรจุภัณฑ์มิได๎เป็นเพียงภาชนะบรรจุตัวสินค๎าเทํานั้น หากแตํจะต๎องแสดงหน๎าที่ทั้งความ
สวยงามและประโยชน์ใช๎สอยด๎านอื่นอีก องค์ประกอบสองสํวนส าคัญของบรรจุภัณฑ์ คือ ฉลากสินค๎า 
และหีบหํอบรรจุภัณฑ์ที่ต๎องใช๎หลักการออกแบบกราฟิกสร๎างสรรค์ให๎เกิดภาพลักษณ์ที่นําสนใจแกํ
ผู๎บริโภค 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรี
แม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  หลังจากท่ีได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในบทท่ี 2 แล้ว ในบทนี้ จะ
ได้กล่าวถึงวิธีด าเนินงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการโดยมีล าดับในการน าเสนอดังนี้ 

 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือในการวิจัย  
 3.3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 3.4 ประเมินความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.6 สรุปและอภิปราย 
  

 
ในการศึกษา “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัด

นนทบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี โดยท าการวิจัยจากกลุ่มแม่บ้านสตรีเขียวขจี ประชากร ได้แก่ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านสตรีเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี จ านวน 26 คน  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaires) ที่สร้างขึ้นตามแนววัตถุประสงค์
ของการวิจัย แบ่งออกเป็นดังนี้ 

 3.2.1 เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี  ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด และแบบสอบถาม 1 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง จ านวน 3 ท่าน 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สอบถามรูปแบบบรรจุภัณฑ์และต้นทุนการผลิต แบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์และต้นทุนแบบปลายเปิด  
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3.2.2  เพ่ือประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียว
ขจี จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือจัดท าแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มสตรี
แม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ประเมินโดย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ จ านวน 26 คน และผู้เชี่ยวด้านการ
ออกแบบ จ านวน 3 คน ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบประเมิน 1 ชุด คือ   

แบบประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามรูปแบบด้านบรรจุภัณฑ์ แบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ แบบปลายเปิด  
 

 เกณฑ์การวัดระดับตัวแปร  
   ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร ตามหลักของ John W. Bast (1970) ดังต่อไปนี้  
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ขนมทองพับกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ระดับมากท่ีสุด  
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ขนมทองพับกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ระดับมาก  

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ขนมทองพับกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ระดับปานกลาง  
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ขนมทองพับกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ระดับน้อย  
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ขนมทองพับกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ระดับน้อยที่สุด 
 
3.3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 3.3.1 การสร้างแนวคิดในการออกแบบ  
 น าผลของการศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี  ให้มีประสิทธิภาพในด้านรูปแบบที่น่าสนใจ และโดดเด่นในการถนอมผลิตภัณฑ์ รวมทั้งด้าน
กราฟิกตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาใช้ในการก าหนดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 
2 ทางเลือก 
 3.3.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการใช้วัสดุจริงจากท้องตลาด สีสัน ลวดลาย ตราสัญลักษณ์ และข้อมูล
ต่างๆที่เป็นตัวอักษร น ามาจัดองค์ประกอบ (Composition) โดยมุ่งเน้นเพื่อสนองประโยชน์ทางการตลาดใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างความทรงจ า น่าประทับใจ สื่อถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัด แสดงถึงภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม 
 3.3.3 การประเมินและการออกแบบ  
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 น าผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์มาสร้างเป็นแบบ เพ่ือใช้ประกอบการประเมินความพึงพอใจในด้าน
กราฟิก ของผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2 ทางเลือก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายประเมินความพึงพอใจสรุป
ให้เหลือผลงานขั้นสุดท้าย แล้วน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
3.4 ประเมินความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์ 
 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้จ าหน่าย จ านวน 26 คน โดยการใช้แบบสอบถาม
ประกอบต้นแบบตัวอย่างตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
  3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัย โดยเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้หลักทฤษฎีเหตุผล
มาน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเพื่อหาความจริง ความคิดเห็นในด้านหลักการออกแบบกราฟิกและบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิเคราะห์ตามล าดับดังนี้  

1.  ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมินที่ผ่านการกรอก
ครบถ้วน 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
3.6 สรุปและอภิปรายผล 
 การด าเนินการวิจัยเพื่อ “ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี ” ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงานตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ทุก
ขั้นตอน น าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรี
แม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ศึกษาและรวบรวมข้อมูล สรุปเพื่ออภิปรายผล 

โดยแยกเป็นหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และมีประเด็นที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติข้ันสูงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง  
   
 

www.ssru.ac.th



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี   โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละข้ันตอนการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
  1.1 การออกแบบบ รรจุภัณฑ์ 
 1.2 ผลสรุปแนวคิดในการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความต้องการของ  กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี  
 
ตอนที่ 1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

1.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 จากการเข้าศึกษาข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมทองพับนั้น  โดยการผลิตขนมทองพับทั้งหมด

ล้วนแล้วแต่จัดท าโดยสมาชิกในกลุ่มสตรี ทั้งสิ้น โดยใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน ทั้งนี้ ได้พบว่า บรรจุภัณฑ์
ดั้งเดิมของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  มีรูปแบบไม่หลากหลาย และท าจากวัสดุกระดาษ  ซึ่งใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ จึงมีส่วนส าคัญในการสร้างเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าสินค้าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์
ขนมทองพับ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
 ผู้วิจัยจึงเข้าท าการศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะ ความโดดเด่นของ ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี   ข้อมูลต่าง ๆ  ที่สามารถบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่ม
สตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 แบบบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี แบบที่ 1 
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ภาพที่ 4.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี แบบที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การออกแบบฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
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1.2 ผลสรุปแนวคิดในการออกแบบ บรรจุภัณฑ์  จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ 
   ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาข้อมูลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียว
ขจี จังหวัดนนทบุรี แบบที่ 1 และแบบที่ 2 พร้อมด้วยฉลากติดบรรจุภัณฑ์  โดยการนัดหมายผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
สัมภาษณ์ ได้น าภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
ประกอบการสัมภาษณ์ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทั้งสามท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 1. มีความเป็นไปได้ในการน าบรรจุภัณฑ์และฉลากมาใช้ในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงตลาด จะให้ความรู้สึกดูมีคุณค่าและแสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม
ทองพับได ้
  2. การสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี แบบที่ 2 
ที่ดูมีคุณค่า น่าซื้อ ส าหรับเป็นของฝากและของที่ระลึก  

  1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความต้องการบรรจุภัณฑ์ของ กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
  
 ตารางที่ 4.1 ค่าร้อยละของความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี (N=26) 

ความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านมีความพอใจในบรรจุภัณฑ์เดิม 3 11.54 
2. ท่านต้องการบรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัด จดจ าได้ง่าย 3 11.54 
3. ท่านต้องการบรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 4 15.38 
4. ท่านต้องการบรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้  3 11.54 
5. ท่านต้องการบรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาดปลอดภัย 3 11.54 
6. ท่านต้องการบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น 7 26.92 
7. ท่านต้องการบรรจุภัณฑ์สามารถน าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน 3 11.54 

รวม 26 100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีมีความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี คือ ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม โดดเด่น โดยคิดเป็น ร้อยละ 26.92 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าร้อยละของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (N=26) 
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 

1. เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม 8 30.77 
2. เป็นลักษณะรูปวงกลม 8 30.77 
3. เป็นลักษณะรูปวงรี 10 38.46 

รวม 26 100 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีมีความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ คือ เป็นลักษณะ
รูปวงรี โดยคิดเป็น ร้อยละ 38.46 
 

ตารางที่ 4.3 ค่าร้อยละของรายละเอียดข้อมูลที่ให้ความส าคัญมากที่สุด (N=10) 
รายละเอียดข้อมูลที่ให้ความส าคัญมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 

1. ชื่อสินค้า – ตราสินค้า 8 30.77 
2. ภาพประกอบ 4 15.38 
3. ส่วนประกอบและคุณภาพสินค้า 3 11.54 
4. ตรารับรองคุณภาพสินค้า 8 30.77 
5. ผู้ผลิตสินค้า 3 11.54 

รวม 26 100 
 
 จากตารางท่ี 4. 3 พบว่า กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีต้องการรายละเอียดข้อมูลที่ให้ความส าคัญมากที่สุด 
คือ ชื่อสินค้า – ตราสินค้า และตรารับรองคุณภาพสินค้า โดยคิดเป็น ร้อยละ 30.77 
 

ตารางที่ 4.4 ค่าร้อยละของต้นทุนของการท าบรรจุภัณฑ์ (N=26) 
ต้นทุนของการท าบรรจุภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 

1. ต้นทุน 0.25 - 0.50 บาท 6 23.08 
2. ต้นทุน 0.75 - 1 บาท 16 61.54 
3. ต้นทุน 1.25 – 1.50 บาท 4 15.38 

รวม 26 100 
 
 จากตารางท่ี 4. 4 พบว่า กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีมีความต้องการต้นทุนของการท าบรรจุภัณฑ์ คือ 
ต้นทุน 0.75 - 1 บาท โดยคิดเป็น ร้อยละ 61.54 
 
 ข้อเสนอแนะของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จ านวน 2 คน จากจ านวนทั้งหมด 26 คน ที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  ให้มี
แนวทางเพ่ือให้มีรูปแบบสวยงามมีเอกลักษณ์และเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่นมากข้ึน โดยให้ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ราคาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับไม่ควรมีราคาแพงเกินไป สามารถจ าหน่ายได้ก าไร
พอควร  
 2. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ควรเป็นวัสดุที่สามารถทนทานต่อการจัดเก็บรักษา เนื่องจากพบว่าบรรจุ
ภัณฑ์เดิม ไม่ทนทานต่อการเก็บรักษาเท่าที่ควร (เนื่องจากเหตุอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา) 
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ภาพที่ 4.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาที่กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี ได้เลือกใช้  
คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

แบบวงรีทรงสูง 
 

โดยกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี แนวทางท่ี 2 เพราะบรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็นแบบวงรีที่ต้องการ แต่รูปแบบทรงสูงท า
ให้มีจุดสนใจและสามารถบรรจุขนมทองพับได้ดีและดูสวยงามกว่ารูปแบบที่ 1 ซึ่งในรูปแบบที่ 1 นั้น จากกลุ่ม
สตรีแม่บ้านเขียวขจีได้เคยทดลองน ามาเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วแต่ได้ยกเลิกไป 
 
ตอนที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี  

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
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 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป  
 ตารางที่ 4.5 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามเพศ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1.  ชาย 0 0 
2.  หญิง 26 100 

รวม 26 100 
   

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
 ตารางที่ 4.6 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
1.  อายุต่ ากว่า 30 ปี 0 0 
2.  อายุ 31 – 40 ปี 6 23.08 
3.  อายุ 41 – 50 ปี 10 38.46 
4.  อายุ 51 ปี ขึ้นไป 10 38.46 

รวม 26 100 
   

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป  
มากที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46  รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.08 
 
 ตารางที่ 4.7 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1. นักเรียน นักศึกษา  0 0 
2. ข้าราชการ 0 0 
3. รัฐวิสาหกิจ  0 0 
4. พนักงานบริษัท 0 0 
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 26 100 

รวม 26 100 
   

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มากท่ีสุด  
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 ตารางที่ 4 .8 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
1.  ต่ ากว่า 10,000 บาท  26 100 
2.  10,001 – 20,000 บาท 0 0 
3.  20,001 – 30,000 บาท 0 0 
4.  30,001 บาท ขึ้นไป 0 0 

รวม 26 100 
   

จากตารางที่ 4 .8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท  จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มากท่ีสุด 
 
 ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขนมทองพับ ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
 ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบ ของบรรจุ
ภัณฑ์ขนมทองพับ ของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ ของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี x  S.D. แปลความ 

1. ท่านมีความพอใจในบรรจุภัณฑ์เดิม 4.65 .476 มากที่สุด 

2. บรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัด จดจ าได้ง่าย 4.15 .361 มาก 

3. บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 4.46 .500 มาก 

4. บรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

3.50 .500 มาก 

5. บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาด ปลอดภัย 4.54 .500 มากที่สุด 

6. บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น 3.62 .487 มาก 

7. บรรจุภัณฑ์สามารถน าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน 4.62 .487 มากที่สุด 

รวม 4.22 .473 มาก 

   
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านรูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์ ขนมทองพับ ของกลุ่ม สตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในระดับมากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ บรรจุ
ภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ( x =4.46) รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัด จดจ าได้ง่าย 
( x =4.15) บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามโดดเด่น ( x =3.62) และบรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่
ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้ ( x =3.50) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  ของกลุ่ม สตรีแม่บ้าน
เขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี และเพ่ือประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่ม
สตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี จ านวน 26 คน  

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปแนวทางการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  กลุ่ม สตรีแม่บ้านเขียวขจี   
จังหวัดนนทบุรี 

- กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีมีความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ คือ ต้องการตรา
สัญลักษณ์ท่ีสวยงาม โดดเด่น โดยคิดเป็น ร้อยละ 26.92 

- กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีมีความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ คือ เป็นลักษณะ
รูปวงรี โดยคิดเป็น ร้อยละ 38.46 

- กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีต้องการรายละเอียดข้อมูลที่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ชื่อสินค้า – ตรา
สินค้า และตรารับรองคุณภาพสินค้า โดยคิดเป็น ร้อยละ 30.77 

- กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีมีความต้องการต้นทุนของการท าบรรจุภัณฑ์ คือ ต้นทุน 0.75 - 1 บาท  โดย
คิดเป็น ร้อยละ 61.54 

- ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือ 
  1. ราคาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับไม่ควรมีราคาแพงเกินไป สามารถจ าหน่ายได้ก าไร
พอควร  
 2. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ควรเป็นวัสดุที่สามารถทนทานต่อการจัดเก็บรักษา เนื่องจากพบว่าบรรจุ
ภัณฑ์เดิม ไม่ทนทานต่อการเก็บรักษาเท่าที่ควร (เนื่องจากเหตุอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา) ซึ่งลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ์ควรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่หาซื้อหรือสั่งผลิตได้ง่ายตามท้องตลาด และมีราคาต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มไม่มากจาก
ต้นทุนผลิตบรรจุภัณฑ์เดิมที่เป็นรูปแบบกระดาษ  
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5.1.2 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียว
ขจี   จังหวัดนนทบุรี  

สมาชิกของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จ านวน 26 คน ได้ท าการตอบแบบประเมินความพึง
พอใจการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  กลุ่ม
สตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x = 4.22) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มีความพอใจในบรรจุภัณฑ์เดิม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.65), บรรจุภัณฑ์สามารถน าเสนอข้อมูลครบและ
ชัดเจน  อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62), บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาด ปลอดภัย  อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.54) รองลงมา คือ  บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  อยู่ในระดับมาก ( x = 4.46), บรรจุ
ภัณฑ์มีความกะทัดรัด จดจ าได้ง่าย  อยู่ในระดับมาก ( x = 4.15), บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น  อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.62) และ บรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้  อยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.50) 

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 ผลการประเมินแบบสอบถาม กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี  ด้านบรรจุภัณฑ์และ
ต้นทุนการผลิต  โดยกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  ของกลุ่ม สตรี
แม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี  แนวทางท่ี 2 เพราะบรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็นแบบวงรีที่ต้องการ แต่รูปแบบ
ทรงสูงท าให้มีจุดสนใจและสามารถบรรจุขนมทองพับได้ดีและดูสวยงามกว่ารูปแบบที่ 1 ซึ่งในรูปแบบที่ 1 นั้น 
จากกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีได้เคยทดลองน ามาเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วแต่ได้ยกเลิกไป 
   
5.3  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย  เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  ของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  
จังหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี้ 
 5.3.1 ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร 
รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะได้ผลตรงตามความต้องการของกลุ่มประชากรที่
ท าการศึกษา และเพ่ือให้ได้ความพึงพอใจสูงสุดสามารถน าบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ภายภาค
หน้า  
 5.3.2 ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรท าการสร้างแนวคิดด้านการออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์
ควบคู่ไปกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย  โดยให้ความส าคัญของชื่อสินค้า ตราสินค้า และภาพประกอบสินค้า
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจ า โดยสื่อถึงสินค้าด้วยรูปภาพที่ชัดเจน และจัด
วางให้สวยงาม 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี
ในครั้งนี ้ ท าให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตราสัญลักษณ์ประจ าผลิตภัณฑ์  ว่าควรท าการพัฒนาตราสัญลักษณ์
ประจ าผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วย 
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 ผลงานวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ควบคู่กับการพัฒนาการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ประจ าผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ของกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ต่อไปในอนาคต 
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แบบสอบถามกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี 
เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

 
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับความต้องการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรี
แม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
 

ข้อ
ที ่ ความต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

ระดับความต้องการ 
มากที่สุด ปานกลาง น้อย 

1 ท่านมีความพอใจในบรรจุภัณฑ์เดิม    
2 บรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัด จดจ าได้ง่าย    
3 บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ    
4 บรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้     
5 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาดปลอดภัย    
6 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น    
7 บรรจุภัณฑ์สามารถน าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน    

 
ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบรรจุภัณฑ์และต้นทุน 
 ข้อที่ 1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะตามข้อใด  
   เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม  
   เป็นลักษณะรูปวงกลม 

 เป็นลักษณะรูปวงรี 
 ข้อที่ 2 รายละเอียดข้อมูลท่านให้ความส าคัญอะไรมากท่ีสุด  
   ชื่อสินค้า – ตราสินค้า 
   ภาพประกอบ 

 ส่วนประกอบและคุณภาพสินค้า 
 ตรารับรองคุณภาพสินค้า 
 ผู้ผลิตสินค้า 

 ข้อที่ 3 จากความต้องการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ท่านคิดว่าต้นทุนของการท าบรรจุ
ภัณฑ์ควรอยู่ในราคาเท่าไหร่ 
   ต้นทุน 0.25 - 0.50 บาท เพราะ............................................................................ 
   ต้นทุน 0.75 - 1 บาท เพราะ................................................................................. 
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 ต้นทุน 1.25 – 1.50 บาท เพราะ........................................................................... 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ท าให้มี
แนวทางและการขยายการตลาดได้ในลักษณะใด 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ขอบขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น  
 
         คณะผูว้ิจยั  
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  
จังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  
           จังหวัดนนทบุร ี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
1) เพศ    ชาย 

  หญิง 
 

2) อายุ    อายุต่ ากว่า 30 ปี     อายุ 31 – 40 ปี 
    อายุ 41 – 50 ปี     อายุ 51 ปี ขึ้นไป 
 
3) อาชีพ   นักเรียน นักศึกษา     ข้าราชการ 
    รัฐวิสาหกิจ      พนักงานบริษัท  
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 
4) รายได้   ต่ ากว่า 10,000 บาท     10,001 – 20,000 บาท 
    20,001 – 30,000 บาท    30,001 บาท ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี   
           จังหวัดนนทบุร ี
 

ข้อ
ที ่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ 
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ท่านมีความพอใจในบรรจุภัณฑ์เดิม      
2 บรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัด จดจ าได้ง่าย      
3 บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ      
4 บรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้       
5 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาดปลอดภัย      
6 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น      
7 บรรจุภัณฑ์สามารถน าเสนอข้อมูลครบและชัดเจน      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ขอบขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจและ
แสดงความคิดเห็น ข้อมูลของท่านจะน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อไป 
 
         คณะผูว้ิจยั  
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ภาคผนวก ข 

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ 
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี 
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี แบบที่ 1 
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี แบบที่ 2 
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การออกแบบฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
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รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ  
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 
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ภาคผนวก ค 

ภาพการเข้าศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ 
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี 
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 ภาพที่ 1  คุณอุษา  แก้วทับ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี 
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ภาพที่ 2  ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในการท าวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 3  ศึกษาข้อมูลจากผู้ผลิตขนมทองพับ 
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ภาพที่ 4  ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับที่วางขายอยู่ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



57 

 

 
 

ภาพที่ 5  บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับที่ทางกลุ่มแม่บ้านเลือก 
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ภาพที่ 6  ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจิติมา  เสือทอง  
 
ประวัติการศึกษา 

2539 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2547 ปริญญาโท University of New South Wales 

 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน       
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 มีความช านาญในด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวมัทนา  โมรากุล  
 
ประวัติการศึกษา 

2549 ปริญญาตรี        มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน       
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 -  
 
 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาววรฤทัย  หาญโชติพันธุ์ 
 
ประวัติการศึกษา 

2553 ปริญญาตรี        มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน       
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 -  
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