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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบาน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี และเพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบาน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี 

ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัยเรื่องน้ีจะศึกษาถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนม
ทองพับ โดยทําการวิจัยจากกลุมผูผลิตผลิตภัณฑขนมทองพับ  กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัด
นนทบุรี   จํานวน 26 คน     
 เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  แบบสัมภาษณแบบไมมี โครงสราง 
แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ผลจากการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี 

จังหวัดนนทบุรี พบวา  กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี พึงพอใจและเลือกแนวทางการ
พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ แนวทางที่ 2 เปนแนวทางการออกแบบที่สมควรนําไป
พัฒนาเปนบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑขนมทองพับตอไป  
 

ขอเสนอแนะ  
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 การศึกษาวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  
จังหวัดนนทบุรีในครั้งน้ี  ทําใหทราบถึงบทบาทหนาที่ของตราสัญลักษณประจําผลิตภัณฑ  วาควรทํา
การพัฒนาตราสัญลักษณประจําผลิตภัณฑควบคูไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑดวย 
 ผลงานวิจัยในครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนควบคูกับการพัฒนาการออกแบบตรา
สัญลักษณประจําผลิตภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ตอไปใน
อนาคต 
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ABSTRACT 
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..................................................................................................................... 
 

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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

ขนมไทย มีเอกลักษณดานวัฒนธรรมประจําชาติไทยคือ มีความละเอียดออนประณีตในการ
เลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทํา ที่พิถีพิถัน รสชาติอรอยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณชวน
รับประทาน ในสมัยโบราณคนไทยจะทําขนมเฉพาะวาระสําคัญเทาน้ัน เปนตนวางานทําบุญ เทศกาล
สําคัญ หรือตอนรับแขกสําคัญ นอกจากรสชาติที่อรอยแลวขนมไทยยังไดแฝงความหมายอันลึกซึ้งไว
เปนช่ือของขนมแตละชนิดดวย เชน ขนมทองหยิบ ทองหยอด ทองมวน ทองพับ ทองเอก เปนขนม
มงคล เช่ือกันวาจะมีเงินใชอยางเหลือลนไมรูจักหมดจักสิ้น เปนตน 

ขนมทองพับเปนอีกขนมหน่ึงที่มีสวนผสมหลักๆคลายกับขนมทองมวน คือ แปง มะพราว 
และนํ้าตาล เปนตน ปจจุบันไดมีการพัฒนาไดหลายหลายแบบ เชน การมวน การพับ การจีบ และยัง
เพิ่มสวนผสมอื่นๆเขาไปอีกมากมายแลวแตวัตถุดิบในทองถ่ิน 

ที่กลุมสตรีแมบานเขียวขจ ีตําบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ก็เปนอีกที่หน่ึงที่ไดผลิตขนมทอง
พับสมุนไพรเพื่อเปนอาชีพเสริม และเหตุที่ขนมทองพับน้ีเปนกรณีศึกษาในการทําวิจัยครั้งน้ีก็คือ ขนม
ทองพับ เปนขนมที่มีรสชาติดี และเปนที่รูจักของคนทั่วไป และยังสามารถนํามาประยุกตนําผัก
สมุนไพรมาเปนสวนผสมในการทําใหขนมทองพับนารับประทานมากย่ิงข้ึน แตปจจุบันเน่ืองจากขนม
ทองพับมีผูผลิตหลายราย หาซื้อไดงาย แตบรรจุภัณฑมีลักษณะไมโดดเดน ไมสามารถสรางความ
ดึงดูด ความนาจดจําใหกับผูบริโภคได  

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑขนมทองมวน
สมุนไพรกลุมแมบานตะกุดจั่น ตําบลทาขาม อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ที่ดําเนินการโดย 
นางสาวจรูญ อุนแกว (พ.ศ. 2550)  ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑทองมวนสมุนไพรกลุม
แมบานตะกุดจั่น ตําบลทาขาม อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ โดยเขาทําการศึกษาขอมูล
ผลิตภัณฑ 

ขนมทองมวนสมุนไพรกลุมแมบานตะกุดจั่นและลักษณะรูปแบบบรรจุภัณฑเดิม เพื่อนํามา
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหมีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณเหมาะสมกับผลิตภัณฑ พบวา 
ปจจุบันมีการจําหนายผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเปนจํานวนมาก และเพิ่มข้ึนทุกวันทําใหมีความ
คลายกันมากอาจเกิดความเหมือน ความเขาใจผิดของผูบริโภค ดังน้ันการพัฒนาบรรจุภัณฑจงึควรมี
เอกลักษณ โดดเดนและมีความแตกตางจากคูแขง เพื่อใหผูบริโภคสามารถเกิดการจดจําผลิตภัณฑได 
จึงสรางภาพลักษณใหมของผลิตภัณฑ 
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ดังน้ัน ผูทําวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ เพื่อ
เปนการพัฒนาและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี ใหมีเอกลักษณโดด
เดนและมีความแตกตางจากคูแขง และเปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนาในแงของการตอยอดภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และเปนการสงเสริมรายไดใหกับผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งเปนแนวทางแกปญหาอีก
ประการหน่ึงที่จะสรางความเจริญแกชุมชน ใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนให
ดีข้ึน มีความกินดีอยูดี  ตลอดจนกระทั่งการตอยอดสูการสงออกไปยังตางประเทศ 
 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี
1.2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัด

นนทบุร ี
 

1.3  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องน้ีจะศึกษาถึงการรวิจัยเชิงพัฒนา ผลิตภัณฑคือขนมทองพับ กลุมสตรีแมบาน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  โดยทําการวิจัยจากกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 26 คน 
 
 
 

ศึกษาขอมูลผูผลิต 
ผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุม

สตรีแมบานเขียวขจี จ.
นนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑขนมทองพับ 

กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  
จ.นนทบุรี 

 
 

บรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
ขนมทองพับ  

ศึกษาขอมูลจาก
ผูเช่ียวชาญดานการ

ออกแบบ 
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1.5 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 

1.5.1  การพัฒนาบรรจุภัณฑ  หมายถึง การคิดออกแบบมาเพื่อปกปองรักษาผลิตภัณฑใหคง
สภาพ และแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดมาซึ่งบรรจุภัณฑที่ดี 

1.5.2  ผลิตภัณฑขนมทองพับ  หมายถึง ขนมไทยชนิดหน่ึงทําจากแปงมันสําปะหลังปงดวย
เตาปงแลวพับครึ่งมีลักษณะกรอบรวน 
 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.6.1 ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑขนมทองพับ ใหมีเอกลักษณ ดึงดูดความสนใจ 
ยกระดับผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและสามารถแขงไดมากข้ึนในเชิงธุรกิจ 

1.6.2 ไดรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี 

 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
 

ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
 งานวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ 
2.1.1 ประวัติความเปนมาของการบรรจุภัณฑ 
2.1.2 องคประกอบการบรรจุภัณฑ 
2.1.3 บรรจุภัณฑ : บทบาทและหนาที่ในการตลาด 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
2.2.1 ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ 
2.2.2 แนวโนมของการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
2.2.3 การออกแบบ (Design) 
2.2.4 สภาวะสิ่งแวดลอม 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ 
 

2.1.1  ประวัติความเปนมาของการบรรจุภัณฑ 
 ความเปนมาของการบรรจุภัณฑน้ันมีมานานกวาสองศตวรรษแลว โดยเริ่มตนจากการที่ผูผลิต
สินคาตองการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ถึงแมวาการใชงานของบรรจุภัณฑน้ันจะมีเพียง
เพื่อบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ ปจจุบันไดมีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายมากข้ึนกวาที่เคย
มีมา ความกาวหนาของเครือขายคมนาคมขนสงในโลกทุกวันน้ี รวมไปถึงความซับซอนของการคาปลีก
สมัยใหม ทําใหการบรรจุภัณฑมีความสําคัญมากที่สุด ในการเก็บรักษาและปองกันไมใหผลิตภัณฑเกิด
ความเสียหายระหวางการขนสงจากโรงงานผลิตไปยังรานคาปลีกหรือผูบริโภคที่สั่งสินคาโดยตรง 
นอกจากน้ีบรรจุภัณฑยังถูกใชใหเปนสื่อโฆษณาที่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนตอไหนได ปองกันไมให
ผลิตภัณฑมีรอยขีดขวนแสดงรายละเอียดการใช หรือแมแตเปนสวนหน่ึงของผลิตภัณฑเอง 
 ลักษณะสําคัญโดยจุดประสงคในการบรรจุภัณฑน้ันก็เพื่อบรรจุและปองกันผลิตภัณฑระหวาง
การขนสงและการขาย อยางไรก็ตามในปจจุบันไดถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง คุณสมบัติอีก
อยาหน่ึงคือเปนสวนที่สรางความกดดันในระบบการคาปลีก และถือเปนโอกาสที่จะชวยเพิ่มยอดการ
จําหนายจากทางที่เราไดเลือกดําเนินกิจการ 
 กลาวถึงตนกําเนิดของการบรรจุภัณฑ จากวันน้ียอนกลับไปในอดีตชวงปลายศตวรรษที่สิบ
แปดในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในอุตสาหกรรมการ
ผลิต ขณะที่กอนหนาน้ันกระบวนการผลิตสวนใหญที่เปนงานหนักตองอาศัยแรงงานของกรรมกรและ
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ผลผลติที่ไดก็มีจํานวนนอย เครื่องจักรที่สามารถผลิตสินคาจํานวนมาก จึงไดถูกนําไปใชเพื่อเพิ่ม
จํานวนการผลิตของผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ไมเพียงแตใชสินคาอยางเดียวเทาน้ันยังรวมไปถึงการ
ผลิตบรรจุภัณฑดวย ในชวงแรกอาหารจะนําไปบรรจุในภาชนะโลหะที่ปดผนึกและถูกหลักอนามยั น่ัน
คือกระปองบรรจุอาหารที่ทําจากดีบุก หรือกลองกระดาษแข็งก็ไดนําไปใชกันอยางกวางขวางดวย 
เพราะมีนํ้าหนักเบาสามารถพิมพทับลงไปไดงายบนแผนกระดาษกอนที่จะนําไปทําแบบบรรจุ อีกทั้ง
ยังเปนการประหยัดพื้นที่อีกดวย กลองโลหะก็ไดรับการพัฒนาอยางกวางขวางเชนเดียวกันในเวลาน้ัน 
เพราะเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ดีกวาการใชกลองกระดาษแข็ง โดยเฉพาะในสินคาที่สามารถบูดเนาได 
เชน ขนมปงกรอบ หรือ ขนมหวาน ทําใหระดับความตองการที่จะเก็บรักษาสินคาเพิ่มจํานวนมากข้ึน 
หันกลับมามองศตวรรษที่ 20 ปจจุบันน้ีเทคนิคในการผลิตไดกาวไกลไปมากพอที่จะทําใหบรรจุภัณฑ
โลหะเหลาน้ี มีรูปแบบหรือรูปทรงตางๆ ไดตามตองการ ดวยการนําเทคนิคคอมพิวเตอรมาชวยในการ
ผลิต รวมถึงพลาสติกที่ไดรับการพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน เราจึงนํามาใชในทุกวันน้ี   
 เทคนิคการพิมพที่เฟองฟูมาต้ังแตตนศตวรรษที่ 19 น้ันตองการการพัฒนาในเรื่องเทคนิคการ
พิมพบรรจุภัณฑที่มีความรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑหรือย่ีหอน้ันจําเปนตองมีติดอยูบนภาชนะบรรจุไมวา
จะเปนวัสดุประเภทไหนก็ตามขวดแกว หมอดินเผา กลองหรือกระปองโลหะ กลองกระดาษแข็ง หรือ
กระดาษหอธรรมดาๆ ตางก็ตอมีฉลากที่จะบอกย่ีหอของผลิตภัณฑน้ัน ผลที่ตามมาน้ันไปไกลเกินคาด
ในเรื่องของการเพิ่มคุณคาและความนาสนใจใหกับสินคาทั่วไป ตัวอยางเชน รูปภาพสีสดชัดเจนที่อยู
บนกลองผงซักฟอก ยอมจะดึงดูดผูบริโภคมากกวาตัวผงซักฟอก เปนตน การพิมพลงบรรจุภัณฑมี
ความสามารถสําคัญในการปรับขนาดของตราสัญลักษณย่ีหอและรายละเอียดของสินคาใหเหมาะสม
พอดี ทําใหเครื่องมือใชงานยากข้ึนแตสามารถลดจํานวนพนักงานประจําโรงงานลง ดวยผลประโยชนที่
เห็นชัดเมื่อเราเปรียบเทียบหางสรรพสินคาในปจจุบันกับรานขายของบนทองถนนในอดีต ก็ยังทําให
เรายินดีแมวาจะคอนขางแยที่ตองลดจํานวนพนักงานลงก็ตาม 
 พัฒนาการของการพิมพสี ทําใหศิลปนผูออกแบบไดสรางสรรครูปแบบสําหรับผลิตภัณฑที่
บอยครั้งไดกลายเปนสัญลักษณของสินคาน้ันๆไป ปจจุบันตราของผลิตภัณฑไดกลายมาเปนสวน
สําคัญเทากับตัวของผลิตภัณฑ และดูเหมือนวามันไดกลายเปนเกณฑในการตัดสนิใจเลือกซื้อของ
ผูบริโภค รูปแบบที่ประสบความสําเร็จที่มีอยูมากมายน้ันถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไปต้ังแตยุคตนอยา
มั่นคงทีเดียว และในอีกหลายกรณีที่การออกแบบไดถูกหลอหลอมใหเปนพื้นฐานอันโดดเดนที่
สรางสรรคข้ึนดังที่เราไดเห็นทุกวันน้ี มิติใหมของศิลปะและการออกแบบที่กลาวถึงไดกลายเปน
มาตรฐานที่เรายอมรับกันในปจจุบัน พรอมไปกลับความใหญโตและสลับซับซอนของอุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณา การแขงขันเพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดไมมีทางที่จะเขมขนมากไปกวาน้ี และน่ันเปนเพราะ
บรรจุภัณฑเปนหลักเกณฑสําคัญของการสื่อสารที่ถูกตองไปสูผูบริโภคไดเปนอยางดี 
 

2.1.2 องคประกอบการบรรจุภัณฑ 
 องคประกอบการบรรจุภัณฑข้ึนอยูกับความตองการใชงานเฉพาะตัวของบรรจุภัณฑ 
จุดประสงคของการบรรจุภัณฑจะตองคํานึงถึงความผันแปรเปนสําคัญ และน่ีเปนสิ่งที่เราตองตระหนัก
เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุด เมื่อเกิดการเปรียบเทียบและความแตกตางในดานรายละเอียด เชน กลอง
ช็อกโกแลตที่มาคูกันกับกลองอาหารเชาธัญพืช ทั้งสองอยางน้ีมีจุดประสงคการใชงานเบื้องตนคือ การ
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บรรจุและปองกันรักษาเหมือนกัน แตรูปลักษณที่มองเห็นภายนอกกลับมีความแตกตางกันอยางมาก 
ทั้งผิวของบรรจุภัณฑรูปภาพประกอบ รูปทรง ราคา และสวนประกอบอื่นๆ องคประกอบเหลาน้ี
จะตองระลึกอยูเสมอเมื่อเราออกแบบบรรจุภัณฑ-ไมมีบรรจุภัณฑชนิดไหนที่ออกแบบมาแลว
จําเปนตองบอกไดวาถูกหรือผิดไปจากการใชงาน แตที่สําคัญคือบรรจุภัณฑแตละช้ินจะตองเหมาะสม
มากกวาอีกช้ินหน่ึง 
 ความหลากหลายและทางเลือกตางๆ หาไดในนักออกแบบบรรจุภัณฑที่มีจํานวนมากมาย 
ผลิตภัณฑชนิดหน่ึงอาจจะมีคุณสมบัติดีเย่ียม ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองแสดงใหปรากฏอยูบนบรรจุ
ภัณฑ หรือสามารถมองทะลุผานบรรจุภัณฑได ในขณะที่ผลิตภัณฑบางชนิดอาจถูกบรรจุปดผนึกไว
อยางดีจนมองไมเห็นอะไรเลย บอยครั้งที่แครูปลักษณของบรรจุภัณฑก็ทําใหสินคาน้ันดูมีคามากข้ึนได 
และยังสามารถบอกถึงตัวผลิตภัณฑแมจะถูกบรรจุไวก็ตาม 
 ไมใชวาบรรจุภัณฑทั้งหมดจะถูกออกแบบมา เพียงเพื่อกระตุนความตองการซื้อยามไดเห็น 
หลายครั้งที่มันถูกออกแบบมาเพือ่ปองกันความเสียหายของผลิตภัณฑระหวางการขนสงหรือจัด
จําหนาย ทําใหจําเปนที่จะตองทําบรรจุภัณฑที่แตกตางกันไปหลายช้ัน ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับระยะทางและ
กระบวนการในการขนสง แตยังคงไวซึ้งจุดประสงคหลักเพื่อการปองกันความเสียหาย 
 โดยพื้นฐานแลวบรรจุภัณฑน้ันแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
บรรจุภัณฑแบบปฐมภูมิหมายถึงบรรจุภัณฑที่นําไปใชบรรจุผลิตภัณฑโดยเปนสิ่งที่ครอบปดตัว
ผลิตภัณฑอยู สวนแบบทุติยภูมิประกอบไปดวยบรรจุภัณฑแบบปฐมภูมิแตละช้ินแยกกันหลายๆ ช้ิน
มารวมกัน โดยปกติจะนําไปใชเพื่อจุดประสงคในการขนสง การที่ตองข้ึนอยูกับผลิตภัณฑและการ
ขนสงแบบเฉพาะน้ัน อาจทําใหเกิดความตองการบรรจุภัณฑแบบพิเศษที่นอกเหนือไปจากน้ีได แต
อยางไรก็ตามโดยปกติแลวบรรจุภัณฑแบบปฐมภูมิเราจะเห็นไดตามช้ันวางสินคา สวนแบบทุติยภูมิน้ัน 
ในสวนของผลิตภัณฑจะใชเพือ่การขนสงและจัดจําหนาย 
 บรรจุภัณฑแบบปฐมภูมิเปนสวนที่มีความสําคัญมากตอการเปนตัวบงช้ีย่ีหอ และเน้ือหาของ
สินคา เพราะจะประกอบไปดวยจุดขายหรือขอมูลตางๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ขนาดกวางยาวที่
ไดมาตรฐาน ทําใหพอดีกับช้ันวางสินคา การจัดวาง และที่เกบ็สินคาในการขนสง บรรจุภัณฑจะแสดง
ใหเห็นถึงรูปภาพตราสัญลักษณที่ชัดเจนและรูปแบบของสินคา ในบางกรณีบรรจุภัณฑถูกออกแบบมา
เพื่อชวยผูบริโภคในการใชงานผลิตภัณฑ เชน กลองเครื่องด่ืมอาจชวยใหผูบริโภคสามารถบริโภค
เครื่องด่ืมไดคุมคามากกวา และในบางกรณี มันสามารถจะเปนกลวิธีที่สําคัญในการช้ีใหเห็นถึงตัว
ผลิตภัณฑ ดังน้ัน จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงเพื่อนําพาเราไปสูความสําเร็จดานการคาในโลกธุรกจิ 
งานสรางสรรคของนักออกแบบไมจําเปนตองออกแบบหรือวางโครงสรางบรรจุภัณฑที่บอยครั้งใช
จินตนาการมากเกินไป แตควรตระหนักถึงความเปนตัวสินคาใหมากที่สุด ตัวอยางที่ดีสําหรับเรื่องน้ีก็
คือ ช็อกโกแลตแทง Toblerone ลักษณะแทงยาวๆ สามเหลี่ยมที่สามารถจําไดทันทีเมื่อไดเห็น หรือ
ขวดที่มีสวนโคงมนอยางคลาสลิกของนํ้าอัดลมโคคา-โคลา 
 บรรจุภัณฑแบบทุติยภูมิใชบรรจุและปองกันการเสยีหายในสวนของบรรจุภัณฑแบบปฐมภูมิ
ระหวางการขนสงและจัดจําหนายจากโรงงานผลิตไปสูตลาด แมจะถือไดวาบรรจุภัณฑแบบทุติยภูมิ
สําคัญเทากับแบบปฐมภูมิในเรื่องของการปองกันความเสียหาย แตมันก็ไมคอยจะสื่อถึงจินตภาพ
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เกี่ยวกับตราย่ีหอสินคามากนัก ในสวนเกี่ยวของกนัน้ี แบบทุติยภูมิไมไดมีไวเพียงเพื่อทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคในใชประโยชนดานอื่นๆ และสิ่งที่จําเปนตอบรรจุภัณฑแบบปฐมภูม ิ
ความหมายและหนาท่ีของบรรจุภัณฑ 
BRISTON AND NELL (1972:1) ไดใหความหมายของบรรจุภัณฑไว 2 ประการกวางๆ คือ 

1. การบรรจุภัณฑ คือศิลปะ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของการตระเตรียมสินคาเพื่อการ
ขนสงและการขาย 

2. การบรรจุภัณฑ คือ วิธีการสงมอบผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคใหอยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณ
และมีราคาที่เหมาะสม 
NIKAIDO (LECTURE) ใหความหมายวา “บรรจุภัณฑเปนเทคนิคที่สงเสริมการขายกับการ
ประสานประโยชน ระหวางวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุงหมายเพื่อการคุมครอง ใน
ระหวางการขนสงและการเก็บรักษาในคลัง” 

 นอกจากน้ียังมีการใหคําจํากัดความของการบรรจุภัณฑไวอีกวา 
การบรรจุภัณฑ หมายถึง กิจกรรมตางๆที่เกิดข้ึนตลอดขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเน่ืองกับ

การออกแบบสรางสรรคภาชนะบรรจุหรือหีบหอใหกับผลิตภัณฑ (สุดาดวง เรืองรุจิระ และ ปรานี 
พรรณวิเชียร 2529:128) 

การบรรจุภัณฑ คือ การนําเอาวัสดุ เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ ไม ประกอบเปน
ภาชนะหอหุมสินคา เพื่อประโยชนในการใชสอบมีความแข็งแรง สวยงาม ไดสัดสวนที่ถูกตอง สราง
ภาพพจนที่ดี มีภาษาในการติดตอสื่อสาร และทําใหเกิดผลความพึงพอใจจากผูซื้อสินคา (จรูญ โกสีย
ไกรนิรมล และ ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท 2528:109) 

การบรรจุภัณฑ หมายถึง สิ่งหอหุมหรือบรรจุภัณฑ หรือภาชนะที่ใชเพื่อการขนสงผลิตภัณฑ 
จากแหลงผูผลิต ไปยังแหลงผูบริโภคหรือแหลงที่ใชประโยชน เพื่อวัตถุประสงคเบื้องตนในการปองกัน 
และรักษาผลิตภัณฑใหคงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกลเคียงกับเมื่อแรกผลิตใหมากที่สุด นอกจากน้ี
อาจกลาวไดวา หีบหอหรือบรรจุภัณฑเปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงในกระบวนการผลิตและหีบหออาจ
สรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆไดอีกหลายอยาง อาทิเชน วัตถุประสงคทางดานการตลาด วัตถุประสงค
ทางดานการเก็บรักษาเปนตน (ดารณี พานทอง 2525:29) 
 โดยสรุปแลวบรรจุภัณฑ จึงหมายถึง หนวยรูปแบบวัตถุภายนอกที่ทําหนาที่ปกปองคุมครอง 
หรือหอหุมผลิตภัณฑภายในใหปลิดภัย สะดวกตอการขนสง เอื้ออํานวยใหเกิดผลประโยชนในทาง
การคาและการบริโภค 
 

2.1.3  บรรจุภัณฑ : บทบาทและหนาท่ีในการตลาด 
 อัตราแขงขันดานการคาขายในภาวะเศรษฐกิจของโลกปจจุบัน นับวันจะเพิ่มปริมาณมากข้ึน
เรื่อยๆซึ่งนับวาเปนภาวการณหน่ึงที่ทําใหเกิดการพัฒนาและคิดคนผลติภัณฑใหมๆ ตลอดทั้งมีการ
คิดคนกลยุทธ กลวิธีทางการตลาด (MARKETING STRATEGY) ข้ึนมาอยางมากมาย โดยมีจุดมุงหมาย
ที่คลายกัน คือการไดมาซึ่ง “ความสนใจจากลูกคา” (CUSTOMERS ‘ ATTENTION) และเงินตรา 
ฐานะร่ํารวยทางเศรษฐกิจในที่สุด 
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 ดวยเหตุดังกลาว บรรจุภัณฑจึงไดรับความสําคัญข้ึนมาเปนอยางมากและเปนองคประกอบ
หลักที่ผูผลิตนํามาเปนเครื่องมือสําหรับการแขงขัน ซึ่ง SHIMAGUCHI (1985:19) กลาวไวในหนังสือ 
PACKAGE DESIGN IN JAPAN. VOL.1 วา “ถาตัวสินคาหรือผลิตภัณฑมีฐานะเปนพระเอก (THE 
LEAD) บรรจุภัณฑก็เปรียบเสมือนพระรอง (THE SUBORDINATE) ที่นํามาเนนยํ้าการบริการดวย
ตนเอง (SELF-SEVICE) เปนผูชวยขายผลิตภัณฑ เพราะสามารถแสดงตัวสินคาหรือตราสินคา 
(BRAND) ตอผูใชประจําไดอยางรวดเร็วและยังพยายามที่จะจูงใจผูที่ไมเคยใชใหเกิดความคิด ความ
สนใจ อยากจะทดลองใชเปนครั้งแรกอีกดวย ดังน้ัน สินคาและบรรจุภัณฑจึงเปนของคูกันมาตลอด ย่ิง
สินคาผลิตภัณฑมีการคิดคนแขงขันมากเทาใด การบรรจุภัณฑก็จะไดรับการพัฒนาข้ึนตามไปมาก
เทาน้ัน จนกระทั่งปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา บรรจุภัณฑมีความสําคัญสําหรับสินคาและ
การตลาดอยางจะขาดซึง่สิ่งใดสิ่งหน่ึงมิได เพราะบรรจุภัณฑไดแสดงบทบาทและหนาที่ในการตลาด 
ดังตอไปน้ีคือ 

1. การบรรจุและการคุมครองปองกัน บรรจุภัณฑที่จะประสบความสําเร็จไดน้ันตองเอื้อ
อํานวยการบรรจุและการคุมครอง ซึ่งภาชนะบรรจุจะตองไดรับการออกแบบใหสามารถคุมครอง
ผลิตภัณฑจากความเสียหาย เน่ืองจากการขนสง ปองกันการเนาเสีย เก็บรักษางาย ไมเสื่อมสลายไว 
เพราะผูบริโภคไมตองการที่จะไดรับอันตรายจากอาหารเปนพิษหรือบาดแผลอันเน่ืองมาจากบรรจุ
ภัณฑที่ไมเรียบรอยสมบูรณ 

2. การบงชี้ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑตองแสดงใหเห็นตัวผลิตภัณฑตอผูบริโภคในทันที โดยการ
ใชช่ือการคา เครื่องหมายการคา ช่ือผูผลิตลักษณะและประเภทของสินคา เขามาเปนเครื่องมือบงช้ี
เพราะผูบริโภคตองการบรรจุภัณฑที่มีรูปทรงเดนชัดมองหาไดงายตัวอักษรจึงควรมีขนาดพอเหมาะ 
อานงาย สีที่ใชก็ควรใหเดนหรือแตกตางกัน ซึ่งนอกจากจะงายตอการจดจําแลว ยังชวยลดความ
ผิดพลาดในการหยิบฉวยผลิตภัณฑที่ไมตองการ ทั้งของรานคาปลีกและผูบริโภคไดดีอีกดวย 

3. การอํานวยความสะดวก ในแงของการผลิตและการตลาดน้ันบรรจุภัณฑตองเอื้ออํานวย
ความสะดวกตอการขนสงและการเก็บรักษาในคลังสินคา ซึ่งตองมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถที่จะ
วางซอนทับกันไดหลายช้ันเพื่อประหยัดพื้นที่ ในระดับการขายปลีกก็เชนกัน บรรจุภัณฑก็ตองมีขนาด
รูปรางที่ลงตัว งายสะดวกตอการเรียงซอนในช้ันวางของหรือจัดแสดงโชว ดังน้ันเราจึงไมคอยพบเห็น
บรรจุภัณฑที่มีรูปสามเหลี่ยมหรือลักษณะพิเศษเฉพาะในรานขายของชํามากนัก ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผูบริโภคน้ันเปนการอํานวยความสะดวกในแงของการนําไปใชสอยตามหนาที่ของผลิตภัณฑแตละชนิด 
ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามประเภทการใชงานและการเก็บรักษาเมื่อสินคาถึงมือผูบริโภค ผูออกแบบ
จึงตองออกแบบใหมีความเหมาะสมกบัพฤติกรรมและสรีระรางกายของมนุษย เชนมีขนาดเหมาะมือ 
สะดวกตอการจับ ถือ หิ้ว มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาวะการใชงาน เปนตน 

4. การดึงดูดความสนใจผูบริโภค การที่บรรจุภัณฑจะสามารถดึงดูดความสนใจผูบริโภคไดดี
น้ัน เปนผลมาจากองคประกอบหลายๆอยางอาทิ ขนาด รปูราง รูปทรง สี วัสดุ ขอความตัวอักษรบอก
วิธีการใช ฯลฯ หรืออาจจะกลาวไดวา สิ่งที่ปรากฏเปนรูปบรรจุภัณฑทั้งหมดก็คือสิ่งที่จะนํามาซึ่งความ
สนใจของผูบริโภคน่ันเอง ผูออกแบบจะตองสราง สิ่งที่ประกอบเปนรูปลักษณบรรจุภัณฑน้ีใหเกิด
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารและเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค เชน  
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- ออกแบบใหบรรจุภัณฑมีหลายขนาด เพราะผูบริโภคมีความตองการ ขนาด ปริมาณ 
ตลอดจนงบประมาณการซื้อที่แตกตางกัน 

- การใชสีบรรจุภัณฑ ที่ใหความรูสึกสัมพันธกับผลิตภัณฑที่หอหุมอยูภายใน เชน ใชสีแดง 
ชมพู เขียว ฟา กบับรรจุภัณฑประเภทเครื่องสําอาง หรืออาหารเพื่อชวยสงเสริมสรางบรรยากาศให
รูสึก สดใส นากิน นาใช เปนตน 

- การใชรูปราง รูปทรงบรรจุภัณฑใหตรงกับมโนทัศนเฉพาะกรณี เทศกาล โอกาส เพศและ
วัย ใหผูบริโภคเกิดความรูสึกรวมสมัย ก็เปนสิ่งหน่ึงที่ดึงดูดความสนใจผูบริโภคดวยเชนกัน เชน 
เทศกาลวันแหงความรัก วันปใหม ฯลฯ ซึ่งบรรจุภัณฑจะแสดงตัวใหผูบริโภคทราบวาควรจะนําไปใช
ในโอกาสหรือกรณีใดจึงจะเหมาะสม 

บางกรณีบรรจุภัณฑอาจดึงดูดความสนใจของผูบริโภคดวยการเอื้ออํานวยความสะดวกสบาย
ในการนําไปใชและใหความรูสึกคุมคากบัเงินตราที่จายออกไป เชน การรวมผลิตภัณฑขายเปนชุดหรือ
หนวยบรรจุรวม เปน 2,4,6,8,12 หรืออาจมากกวา ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกสะดวกในการขนถาย 
ประทับใจในวัสดุและการออกแบบ โดยเฉพาะเกิดความรูสึกวามีราคาถูกลง เมื่อเทียบราคาตอหนวย
บรรจุ บางครั้งอาจจะสรางบรรจุภัณฑใหสามารถแปลงหนาที่เปนภาชนะบรรจุอยางอื่น เมื่อใช
ผลิตภัณฑภายในหมดไปแลวไดอีก สรางความรูสึกตอผูบริโภควาไดของแถมที่มีประโยชนเพิ่มข้ึนมา
กลยุทธและวิธีการดังกลาวที่กลาวมาแลว จึงนับวาเปนสิ่งที่บรรจุภัณฑไดกระทําหนาที่ดึงดูดความ
สนใจใหเกิดพฤติกรรม การซื้อ การขาย การนําไปใช อันจะนํามาซึ่งวัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง 
ในระบบเศรษฐกิจอีกตอไป  

5. การเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑมีบทบาทและหนาที่สําคัญอีกประการหน่ึง เปนองคประกอบ
รวมในการกําหนดราคาชายผลิตภัณฑเพราะถือวาเปนตนทุนการผลิตอีกอันหน่ึง ทีท่ําใหเกิดผลกําไร
แกผูผลิต เกิดการวาจาง เกิดการใชแรงงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆมาสรางใหบรรจุภัณฑมี
บทบาทและหนาที่ 4 ประการ ที่กลาวมา ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอราคาของบรรจุภัณฑ ไดแก 

 (1)  ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ 
 (2)  ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ 
 (3)  ราคาของการเก็บรักษาและการขนสง 
 (4)  ราคาของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ 
ปจจัยตางๆเหลาน้ี มิใชเพียงแตมีผลตอการกําหนดราคาสินคาเทาน้ัน แตยังทําใหระบบ

เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนไปอยางครบวงจร ซึ่งอาจจะดีข้ึนหรือตกตํ่าลงก็เปนได ดังน้ัน บรรจุภัณฑ
จึงเปนสิ่งหน่ึงที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ความกาวหนาทางวิชาการ 
เทคโนโลยี วิธีการดําเนินชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมวลมนุษยในแตละยุคสมัยไดดีอีกดวย 
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2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 2.2.1  ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ 

 ประชิด  ทิณบุตร (2531:1,19) ไดใหความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑไววา  
ความหมายและหนาท่ีของบรรจุภัณฑ  (MEANING  AND  FUNCTIONS) 

 BRISTON  AND  NELL  (1972 : 1)  ไดใหความหมายของบรรจุภัณฑไว 2 ประการกวาง ๆ 
คือ 

1.การบรรจุภัณฑ  คือศิลปะ  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีของการตระเตรียมสินคาเพื่อการ
ขนสงและการขาย 

2.การบรรจุภัณฑ  คือ  วิธีการสงมอบผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคใหอยูในสภาพที่เรียบรอย
สมบูรณและมีราคาที่เหมาะสม 

NIKAIDO  ( LECTURE)  ใหความหมายวา  “บรรจุภัณฑเปนเทคนิคที่สงเสริมการขายกับ
การประสานประโยชน  ระหวางวัตถุกับภาชนะบรรจุ  โดยมีความมุงหมายเพื่อการคุมครองใน
ระหวางขนสงและการเก็บรักษาในคลัง” 
 การบรรจุภัณฑ  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการทางการตลาดที่
เกี่ยวเน่ืองกับการออกแบบสรางสรรคภาชนะบรรจุหรือหีบหอใหกับผลิตภัณฑ  (สุดาดวง  เรืองรุจิระ 
และ ปรานี  พรรณวิเชียร  2523:128) 
 การบรรจุภัณฑ  คือ  การนําเอาวัสดุ เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ ไม  ประกอบเปน
ภาชนะหอหุมสินคา  เพื่อประโยชนในการใชสอยมีความแข็งแรง  สวยงามไดสัดสวนที่ถูกตอง  สราง
ภาพพจนที่ดี  มีภาษาในการติดตอสื่อสาร  และทําใหเกิดผลความพึงพอใจจากผูซื้อสินคา (จรูญ  
โกสียไกรนิรมล  และ  ดํารงศักด์ิ  ชัยสนิท 2528:109) 
 บรรจุภัณฑ  หมายถึง  สิ่งหอหุมหรือบรรจุผลิตภัณฑ  รวมทั้งภาชนะที่ใชเพื่อการขนสง
ผลิตภัณฑ  จากแหลงผูผลิต  ไปยังแหลงผูบริโภคหรือแหลงใชประโยชน  เพื่อวัตถุประสงคเบื้องตนใน
การปองกัน และรักษาผลิตภัณฑใหคงสภาพ  ตลอดจนคุณภาพใกลเคียงกับเมื่อแรกผลิตใหมากที่สุด  
นอกจากน้ีอาจกลาวไดวา  หีบหอหรือบรรจุภัณฑเปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงในกระบวนการผลิตและ
หีบหออาจสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆไดอีกหลายอยาง  อาทิเชน  วัตถุประสงคทางดานการตลาด  
วัตถุประสงคทางดานการเก็บรักษา เปนตน  (ดารณี  พานทอง 2524:29) 
 โดยสรุปแลวบรรจุภัณฑ  จึงหมายถึง  หนวยรูปแบบวัตถุภายนอกที่ทําหนาที่ปกปองคุมครอง  
หรือหอหุมผลิตภัณฑภายในใหปลอดภัย  สะดวกตอการขนสง เอื้ออํานวยใหเกิดประโยชนในทาง
การคาและการบริโภค 

ประเภทของบรรจุภัณฑ (THE CLASSIFICATION OF PACKAGE) 
 เราสามารถแบงประเภทของบรรจุภัณฑ  ออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.INDIVIDUAL  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑเฉพาะหนวยคือ  บรรจุภัณฑที่สัมผัสอยูกับ
ผลิตภัณฑข้ันแรกคือ  เพิ่มคุณคาในเชิงพาณิชย (TO INCREASE COMMERCIAL VALUE) เชน การ
กําหนดใหมีรูปรางลักษณะตาง ๆ เปน ขวด กระปอง หลอด ถุง กลอง ฯลฯ  ซึ่งอาจจะทําใหมีลักษณะ
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พิเศษเฉพาะหรือทําใหมีรูปรางที่เหมาะแกการ จับ ถือ และอํานวยความสะดวกตอการใชผลิตภัณฑ
ภายใน  พรอมทั้งทําหนาที่ใหความปกปองแกผลิตภัณฑโดยตรงอีกดวย 

2. INNER  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑช้ันในคือ บรรจุภัณฑที่อยูถัดออกมาเปนช้ันที่สอง  มี
หนาที่รวบรวมบรรจุภัณฑช้ันแรกเขาไวดวยกันหรือเปนชุด  ในการจําหนายรวมต้ังแต 2-24 ช้ินข้ึนไป  
โดยมีวัตถุประสงคข้ันแรกคือการปองกันรักษาผลิตภัณฑจาก นํ้า ความช้ืน ความรอน แสง แรง
กระทบกระเทือน และอํานวยความสะดวกแกการขายปลีก-ยอย  เปนตน   

3. OUTER  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑช้ันนอกสุด  คือบรรจุภัณฑที่เปนหนวยรวมขนาด
ใหญที่ใชในการขนสง  โดยปกติแลวผูซื้อจะไมไดเห็นบรรจุภัณฑประเภทน้ีมากนัก  เน่ืองจากทําหนาที่
ปองกันผลิตภัณฑในระหวางการขนสงเทาน้ัน  ลักษณะของบรรจุภัณฑประเภทน้ี ไดแก ภายนอกจะ
บอกเพียงขอมูลที่จําเปนตอการขนสงเทาน้ัน เชน รหัสสินคา (CODE) เลขที่ (NUMBER)  ตราสินคา  
สถานที่สง  เปนตน 

ประเภทของบรรจุภัณฑที่กลาวมาทั้ง 3 ลักษณะน้ี  เปนการแบงประเภทตามลักษณะ
กรรมวิธีการบรรจุและวิธีการขนถายผลิตภัณฑ  ซึ่งการจัดแบงและเรียกช่ือบรรจุภัณฑในทรรศนะของ
ผูออกแบบ  ผูผลิต  หรือนักการตลาด   อาจแตกตางกันออกไป  แตถึงอยางไรบรรจุภัณฑแตละ
ประเภทก็ต้ังอยูภายใตวัตถุประสงคหลักใหญ  (OBJECTIVES  OF  PACKAGE)  ที่คลายกันคือ 

1. เพื่อปองกันผลิตภัณฑ  TO  PROTECT  PRODUCTS 
2. เพื่อจําหนายผลิตภัณฑ  TO  DISTRIBUTE  PRODUCTS 
3. เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑ  TO  PROMOTE  PRODUCTS 

 
วัสดุบรรจุภัณฑ  (PACKAGING  MATERIALS) 
ในยุคของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม การขายแลการบริโภคที่แพรหลายในทุกวันน้ี  

เทคนิคกรรมวิธีของการผลิต “ผลิตภัณฑ”  ไดเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมาก  ซึ่งเปนผลมาจากความ
เพียรพยายามตาง ๆ  ในอันที่จะคนหาวัสดุสิ่งของและวิธีการเอื้ออํานวยความสะดวกสบายนานาชนิด  
มาสรางสรรคผลิตภัณฑใหสามารถสนองตอบความตองการของมนุษยดวยกันอยางเพียงพอ  ผลจาก
ความเพียรพยายามเหลาน้ี  จึงทําใหเกิดวัฏจักรของขบวนการทางเศรษฐกิจข้ึนมา  น่ันคือขบวนการ
ของ การผลิต – การจําหนาย – การนําไปใช  และอํานาจจัดการ   

องคประกอบของกระบวนการดังกลาว  นับวามีความสําคัญตอการสรางบรรจุภัณฑเปนอยาง
มาก  เพราะหนาที่ของกายภาพ (PHYSICAL  FUNCTIONS)  คือหนาที่ทางดานการปกปองคุมครอง 
(PROTECTION)  และการใชประโยชน  (UTILITY)  ของบรรจุภัณฑน้ีคือ ผลที่เกิดข้ึนเน่ืองจาก
ขบวนการทางเศรษฐกิจที่กลาวมาน่ันเอง 

วัสดุบรรจุภัณฑ  โดยพื้นฐานแลวสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ (GRIFFIN  
AND  SACHAROW 1982 : 23) 

 
1. ประเภทเซรามิคส  (CERAMICS)   
2. ประเภทผลิตภัณฑที่ไดจากพืช-ผัก (VEGETABLE  PRODUCTS)   
3. ประเภทโลหะ  (METALS) 
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4. ประเภทพลาสติก  (PLASTICS) 
จากการเปรียบเทียบปริมาณการขนสงวัสดุบรรจุภัณฑหรือภาชนะบรรจุในชวงป  ค.ศ.1979  

และป  1983  ปรากฏวาบรรจุภัณฑที่ทํามาจากวัสดุประเภทกระดาษ  มีปริมาณการใชสูง 44-45%  
รองลงมาคือพลาสติก ประมาณ 19-20%  โลหะประมาณ 15%  และที่เหลืออีก 4-5% น้ัน  เปนวัสดุ
จําพวกแกว  (YOKOYAMA 1985 :  113-114)  วัสดุทั้ง 4 ประเภทดังกลาวจัดอยูในอันดับความนิยม
ใชผลิตเปนบรรจุภัณฑ  ซึ่งสมควรที่จะนํามากลาวไวเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบคือ 

1.กระดาษ  (PAPER) 
กระดาษ  เปนวัสดุที่แพรหลายและนิยมใชกันมากที่สุด  เพราะสามารถออกแบบ

สรางสรรคเปน  บรรจุภัณฑไดมากมายหลายชนิดอยางไมมีที่สิ้นสุด  ซึ่งอาจจะตองอาศัยคุณสมบัติ
ทางกายภาพของกระดาษที่สามารถ  ตัด  พับ  ดัด  งอ  ไดงาย  มากําหนดสรางเปนรูปราง  รูปทรง
ตาง ๆ ข้ึนมาเปนถุง  เปนกลอง  พับเปนซอง หรือกระปองไดหลายวิธี 

1.1  กลองกระดาษแข็งแบบพับ  FOLDING  CARTONS นิยมใชกันอยางแพรหลาย 
มีราคาถูก  ทั้งวัสดุและกรรมวิธีการผลิต สามารถพับเก็บแบนราบไดเมื่อไมตองการใช  ทําใหประหยัด
เน้ือที่ในการเก็บและการขนสง 

1.2 กลองกระดาษแข็งแบบตายตัว   RIGID  BOXES กลองกระดาษแข็งแบบตายตัว
คือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบดวยโครงสราง 2 ช้ิน  ทําใหแข็งแรงดวยขอบมุมในแนวต้ัง  เน้ือ
กระดาษทํากลองชนิดน้ีเปนกระดาษแข็ง-หนา  กลองดานในก็มักจะปดผนึกดวยกระดาษเน้ือละเอียด
อีกช้ันหน่ึง 

1.3 กลองกระดาษลูกฟูก   CORRUGATED  PAPERBOARD  BOXES 
แผนกระดาษลูกฟูกประกอบดวยกระดาษ 2 ชนิด  ไดแก  กระดาษทําผิว และกระดาษทําลูกฟูก 
ประกอบดวยกระดาษอยางนอย 2 ช้ัน 

1.4 ถุงและซอง  BAGS  AND  ENVELOPES  วัสดุที่ใชทําถุงและซองกระดาษสวน
ใหญนิยมใชกระดาษคราฟท (KRAFT) ซึ่งมีความหนาบาง นํามาซอนเปนผนังหลายช้ัน หรือเคลือบผิว
ประกอบ แตกตางกันไปตามหนาที่ใชสอย รูปแบบของถุงและซองกระดาษมีหลายรูปแบบดวยกัน
สามารถสรางสรรคข้ึนโดยกรรมวิธีของการพับ ปดผนึก ผนังดวยกาวหรือเย็บประกอบข้ึนเปนรูปราง
รูปทรงตาง ๆ 
 2. พลาสติก  (PLASTIC) 
         ปจจุบันความนิยมในการใชพลาสติกเปนวัสดุในการผลิตภาชนะบรรจหุรือหีบหอในรูป
ตาง ๆ  ตลอดจนสิ่งประดิษฐอื่น ๆ  สําหรับใชเปนสวนประกอบในการบรรจุผลิตภัณฑ เพิ่มข้ึน
ตามลําดับ การนํามาใชประโยชนมีใหเห็นไดในรูปตาง ๆ เชน ถุง ขวด กลอง ฯลฯ และลักษณะพิเศษ
อื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจจัดเปนประเภทไดหลายๆประเภท  โดยปกติแลวไดมีการจัดแบง
ประเภทของพลาสติกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
  1.ประเภท  THERMOSETTING  พวกน้ีสามารถใหความรอนแลวพิมพเปน
ผลิตภัณฑในรูปของหีบหอไดเพียงครั้งเดียวเมื่อแข็งตัวแลว อาจแตกได  ไมสามารถทําใหหลอมตัวดวย
ความรอนหรือพิมพใหมได  
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  2. ประเภท  THERMOPLASTIC  พวกน้ีสามารถใหความรอนทําใหหลอมตัว  แลว
พิมพออกมาเปนผลิตภัณฑไดหลาย ๆครั้งตามตองการ  เชน  ภาชนะพลาสติกของทัพเพอรแวร  
ถุงพลาสติกใสใสนม ขวดนํ้าโพลาลิส ฯลฯ 

3. โลหะ  (METAL) 
   โลหะมีคุณสมบัติแข็งแรง  ทนทาน  การเคลือบผิวภายในจะชวยลดการสึกกรอน ซึ่ง

เกิดจากปฏิกิริยาระหวางโลหะกับผลิตภัณฑที่บรรจุ ไมมีการซึมผานของไอนํ้าและกาซ  แตมีจุดออน
อยูตามรอยตอหรือฝา  อาจนําโลหะไปนําภาชนะบรรจุตาง ๆ ไดคือ 

1.  กระปอง  (CAN)  หมายถึงกระปองรูปตาง ๆ เชน กระบอกรูปเหลี่ยม รูปไข เปนตน 
2.  ถัง  (DRUM,  PALL,  KEG)  มีความจุ และมีขนาดใหญกวากระปองมาก  ใชบรรจุ

สารเคมี  นํ้ามันหลอลื่น และอื่นๆ 
3.  AEROSOLS  OR  PRESSURIZED  CONTAINERS  ใชบรรจุผลิตภัณฑที่เปน

ของเหลวและมีสารที่ใชขับ (PROPELLANT) ซึ่งเปนของเหลวและกาซผสมกันอยู ใชบรรจุยาฆา
แมลงตาง ๆ เครื่องสําอาง อาหาร ยาบางชนิด 

4.  COLLAPSIBLE  TUBES  บรรจุสินคาที่มีลักษณะหนืด เชน เครื่องสําอาง ยา อาหาร 
กาว 

5.  อะลูมิเนียมแผนเปลว (ALUMINUM FOLL)  ใชหอทําซอง หรือทําเปนรูปรางตางๆ 
เพื่อบรรจุอาหาร ยา และอื่นๆ 

4. แกว  (GLASS) 
   แกว  เช่ือวามีการคนพบและใชมาเมื่อประมาณ 7,000 ป กอนคริสตกาล  โดยเมื่อ

ประมาณ 1,550 ป กอน ค.ศ.น้ัน  ชาวอียิปตไดเริ่มทําขวดแกวข้ึนเปนอุตสาหกรรมแลว 
แกว ผลิตข้ึนมาจากการหลอมเหลวรวมกันระหวาง 

- หินปูน (LIMESTONE)  ประมาณ  10% 
- โซดา   (SODA)          ”         15% 
- ซิลิกา  (SILICA)          ”         75% 
- และอื่น ๆ เปนสวนนอย เชน ALUMINIUM, POTASSIUM และ 

MAGNESIUM OXIDES  ซึ่งสารประกอบทั้งหมดจะหลอมละลายเปนแกวใส ในอุณหภูมิประมาณ 
2,800 องศาฟาเรนไฮต  เมื่อหลอมละลายแลวก็สามารถนําไปเปาข้ึนรูปตามแบบ (MOLD) ออกมา
เปนภาชนะบรรจุตางๆ ได เชน ขวด แกวนํ้า คนโท จาน ชาม ฯลฯ 
 

รูปทรงบรรจุภัณฑ  (PACKAGE  FORMS)  
 ผลิตภัณฑแตละชนิด  มีความแตกตางกันในกรรมวิธีการบรรจุ  วัสดุก็มีความแตกตางกันใน
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการบรรจุผลิตภัณฑ ซึ่งวัสดุเดียวกัน อาจจะมีความแตกตางในขนาด 
รูปทรง รูปราง ความหนา หรือลักษณะทั่วๆไป  ทางโครงสรางสิ่งตางๆ เหลาน้ีจะเห็นไดชัดเมื่อวัสดุถูก
นํามาสรางเปนรูปราง รูปทรงของบรรจุภัณฑที่เสร็จสมบูรณ (FINAL FORM)  
 ดังน้ันจึงเห็นไดวา  บรรจุภัณฑที่ปรากฏมาน้ันต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งบรรจุภัณฑที่นํามา
จากวัสดุในธรรมชาติ หรือบรรจุภัณฑที่มนุษยสรางข้ึนมีรูปรางรูปทรงมากมาย มีรูปแบบซับซอน และ
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มักใชวัสดุรวมกันหลายชนิดในโครงสรางหน่ึงๆ ของภาชนะบรรจุ ซึ่งถาหากจะแบงประเภทรูปทรง
บรรจุภัณฑในสมัยปจจุบัน ตามคุณสมบัติทางกายภาพทั่วๆไป แลวอาจแบง รูปราง รูปทรงของบรรจุ
ภัณฑไดเปน 3 ประเภทคือ 

1.  บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงแข็งตัว (RIGID FORMS)  เปนบรรจุภัณฑที่มีความ
แข็งแกรงทนทาน  ใหความคุมครองปองกันผลิตภัณฑจากสภาพแวดลอมภายนอกไดดีเลิศ 

2.  บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงก่ึงแข็งตัว  (SEMIRIGID  FORMS)  เปนบรรจุ
ภัณฑที่เกิดข้ึนจากความพยายามหาวัสดุอื่นมาแทนภาชนะประเภทแข็งตัวเพื่อลดตนทุนการผลิต 

3.  บรรจุภัณฑประเภทรูปทรง ยืดหยุน  (FLEXIBLE  FORMS)  บรรจุภัณฑที่ทํา
ข้ึนจากวัสดุออนตัว  มีลักษณะเปนแผนบาง เชน กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม ฟอยล โฟม เปนตน 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ  (PACKAGING  DESIGN) 
 ในบางครั้งลูทางที่ดีที่สุดสําหรับเนนยํ้าใหเห็นถึงความสําคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ
อาจจะตองนําเอายอดจํานวนที่ใชจายไปเขามากลาวอาง เชน ในป ค.ศ.1980 สหรัฐอเมริกาใชเงิน
มากกวา 50 พันลานเหรียญไปในการใชจายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ซึ่งในเงินจํานวนน้ีเปนการใชจาย
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑมากกวาการโฆษณา  โดยมีเหตุผลวาบรรจุภัณฑเปนแนวโนมตอไปในการที่จะ
เขาถึงการบริการตนเอง (TREND TOWARD SELF-SERVICE) ที่ตองการใหบรรจุภัณฑไดแสดง
บทบาทหลัก 2 ประการ ไปพรอมๆกันคือ ทั้งการโฆษณาและการขาย (ADVERTISING AND 
SELLING)  ดังน้ัน  บรรจุภัณฑจึงกลายเปนสิ่งที่แสดงรวมไวซึ่งรูปรางลักษณะทางกายภาพของภาชนะ
บรรจุ (CONTAINER)  และการออกแบบ สีสัน รูปราง ตราฉลาก ขอความโฆษณาประชาสัมพันธ  ใน
การออกแบบบรรจุภัณฑใดๆก็ตาม ควรที่จะมีขอพิจารณาตามปจจัยหลัก 3 ประการ อยางกวางๆ 
ตอไปน้ีคือ  (BOVEE AND ARENS 1982:431-432) 

1.ทําอยางไร บรรจุภัณฑจึงจะสามารถสื่อสารไดทั้งวจนและทัศนสัญลักษณ เชน ออกแบบ
ภาชนะบรรจุหอขนมปงดวยพลาสติก  ที่นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความสดช่ือดวยสีและการตกแตง
แลวก็ยังสรางความรูสึกใหมสดจากเตาอบใหเกิดแกผูบริโภคไดอีกดวย 

2. บรรจุภัณฑควรจะสรางความพึงพอใจ เกียรติและศักด์ิศรีสําหรับผูใช แมวาผูบริโภคจะซื้อ
ผลิตภัณฑไปแลว ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคซื้อไปน้ันควรตองทําหนาที่ขายตอไปไดอีก เพราะการขายน้ัน
มิไดสิ้นสุดเพียงที่จุดซื้อเทาน้ัน  แตบรรจุภัณฑที่ดีตองสรางความตอเน่ืองในการนํามาใชและการขาย
หลังจากที่ถูกซื้อไปแลวไมวาบรรจุภัณฑน้ันจะถูกนําไปวางอยู ณ ที่ใดก็ตาม  หรือจนกวาผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑน้ันจะใชหมดหรือถูกทําลายไป  จึงถือวาเปนที่สิ้นสุด 

3. บรรจุภัณฑจะตองแสดงความโดดเดนออกมาใหชัดเจนจากผลิตภัณฑอื่น ดวยการใช
รูปราง  สี  หรือขนาด  เพื่อบงช้ีเอกลักษณเฉพาะของผลิตภัณฑสามารถจดจําไดงาย  หรือหยิบฉวยได
ไวในรานคา เปนที่ติดตาตรึงใจเรียกหาใชไดอีก 

วัตถุประสงคของการออกแบบบรรจุภัณฑ (PURPOSE  OF  PACKAGING  DESIGN)   
 วัตถุประสงคของการออกแบบบรรจุภัณฑน้ัน  สวนใหญมีอยู  2  ประการอยางกวาง ๆ คือ 

1.เพื่อสรางบรรจุภัณฑ  ใหสามารถเอื้ออํานวยคุณประโยชนดานหนาที่ใชสอยไดดี  มีความ
ปลอดภัยตอการคุมครองผลิตภัณฑ  ความประหยัด  ความมีประสทิธิภาพ ในการผลิต การบรรจุ การ
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ขนสง การเก็บรักษา การวางจําหนายและการอุปโภค ซึ่งทั้งน้ีการออกแบบตองอาศัยความรู และ
ประสบการณดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร เขามาชวยเปนหลักใหญ 

2.เพื่อสรางบรรจุภัณฑใหสามารถสื่อสาร  และสรางผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค  โดย
ใชความรูแขนงศิลปะเขามาสรางคุณลักษณะของบรรจุภัณฑใหมีคุณสมบัติตาง ๆ เชน 

- ความมีเอกลักษณพิเศษของผลิตภัณฑ 
- ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถสรางความทรงจําหรือทัศนคติที่ ดีตอผลิตภัณฑและ

บริษัทผูผลิต 
- ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูอุปโภคบริโภคตลอดจนใหเขาใจถึง

ความหมายและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ ฯลฯ 
 

2.2.2  แนวโนมของการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 บรรจุภัณฑในยุคน้ีไมเยงแตตองปกปองรักษาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังตอง
ออกแบบใหสามารถแขงขันกันอํานวยความสะดวกในการนําสินคาออกไปใช พรอมทัง้คํานึงถึง
ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนการนํากลับมาผลิตใหมไดงาย เพื่อชวยกันลด
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ที่ใชผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ เปนที่ทราบกันวาอุตสาหกรรมที่ใชบรรจุภัณฑมาก
ที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร ดวยเหตุน้ีการบรรยายในหัวขอแนวโนมบรรจุภัณฑยอมหลีกหนีไมพนที่
จะตองกลาวถึงแนวโนมของบรรจุภัณฑอาหารเปนหลัก 
 วัสดุบรรจุภัณฑที่ใชในการแปรรูปเปนบรรจุภัณฑมี 4 ประเภท คือ เย่ือกระดาษ โลหะ แกว
พลาสติก บรรจุภัณฑที่แปรรูปจากวัสดุทั้ง 4 น้ีแตละประเภทตางมีจุดดอยในคุณสมบัติเปน
ลักษณะเฉพาะ เชน 

 กระปองโลหะข้ึนสนิทและรั่วได 

 แกวแตกหักไดงายและมีนํ้าหนักมาก 

 กลองกระดาษจะดูดความช้ืนและบุบไดงาย 

 พลาสติกมีปญหาการซึงผานและไมทนตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
บรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุแตละประเภทลวนมีจุดออนของวัสดุแตละชนิดแตกตางกันซึ่งมีผล

ตออายุการใชงานและคุณภาพของผลิตภัณฑที่บรรจุในบรรจุภัณฑน้ันๆ แนวโนมของบรรจุภัณฑ
ประเภทดังกลาว จึงเปนเรื่องของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีตางๆ ที่พยายามจะลดจุดบกพรองของ
บรรจุภัณฑแตละประเภท โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคและผูใช ความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม กฎหมายและขอบังคับใหม พรอมทั้งความสามารถที่จะประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ ใน
เชิงพาณิชยดวยคาใชจายที่เหมาะสม 

 
-  บรรจุภัณฑพกพา 

 ชีวิตประจําวันในยุคสหัสวรรษใหมน้ี มนุษยชาติดูจะเรงรีบกันมากข้ึน ซึ่งเห็นไดจากการ
รับประทานอาหารเชาภายในรถ หรือรับประทานอาหารกลางวันบนโตะทํางาน ดวยเหตุน้ีบรรจุภัณฑ
ที่สามารถสนองตอบชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนไปน้ีจึงไดรับการขนานนามวา บรรจุภัณฑพกพา และคงไม
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นาแปลกใจที่พบวาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาบริโภคตางๆ ไดรับการพัฒนาออกมาในรูปของบรรจุภัณฑ
พกพาตามซุปเปอรมารเก็ตตางๆ ทั่วโลก 
 บรรจุภัณฑที่มีช่ือวาบรรจุภัณฑพกพาประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ เหลาน้ี 

1. สามารถใชมือเดียวหยิบถือไดงาย 
2. มีปริมาณบรรจุเพียงพอแกการบริโภคไดเพียงคนเดียว ครั้งเดียว 
3. มีการใชงานอยางสะดวก 
4. ปรุงสําเร็จรูปและตระเตรียมไดงายมาก 
5. ไมตองใชเครื่องครัวตางๆ พรอมทั้งสามารถวางแลวไมลมงายและบริโภคสะดวก 
พิจารณาองคประกอบเหลาน้ี บรรจุภัณฑพกพาสามารถผลิตไดจากวัสดุตางชนิดกัน แปรผัน

ตามประเภทผลิตภัณฑที่จะบรรจุใส อุตสาหกรรมที่มีวิวัฒนาการบรรจุภัณฑพกพามากที่สุด คือ 
อุตสาหกรรมอาหารจําพวกเครื่องด่ืมและผลิตภัณฑนม ซึ่งพยายามจะสงเสริมผลิตภัณฑอาหารเหลาน้ี
บริโภคเปนอาหารวางกอปรกับจุดมุงหมายที่ตองการเก็บไวในสภาพบรรยากาศหอง หรือที่เรียกวา 
Shelf-Stable Foods โดยไมจําเปนตองเก็บในตูเย็น ระบบการบรรจุจึงจําเปนตองใชกระบวนการที่
ซับซอนมากข้ึนและบรรจุภัณฑมีโครงสรางพิเศษ เชน การฆาเช้ือที่อุณหภูมิตํ่า การบรรจุแบบปลอด
เช้ือ การบรรจุแบบปรับบรรยากาศ การใชบรรจุภัณฑที่เกิดปฏิกิริยาในตัว เปนตน เทคโนโลยีใหมๆ 
และการพัฒนาโครงสรางบรรจุภัณฑพิเศษลวนมีบทบาทในการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกบรรจุ
ภัณฑแบบพกพา  
 

-  บรรจุภัณฑพลาสติก 
 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเคลื่อนไหวมากที่สุด 
และเปนอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑที่มีใชกันมากเปนอันดับสองรองมาจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
กระดาษ ปริมาณยอดขายของบรรจุภัณฑพลาสติกประเมินมีปริมาณ1/3 ของยอดจําหนายบรรจุภัณฑ
ที่ใชทั้งหมด มากกวาครึ่งหน่ึงของบรรจุภัณฑพลาสติกหรือประมาณ 60%  จะเปนบรรจุภัณฑ
พลาสติกประเภทฟลมหรือซอง  ซึ่งรูจักกันในช่ือวาบรรจุภัณฑออนนุม บรรจุภัณฑพลาสติกอื่นๆ ที่
นิยมใชมีขวด ถาด ลัง เปนตน 
 บรรจุภัณฑพลาสติกที่มีการวิวัฒนาการอยางตอเน่ืองในยุคสมัยน้ีและมอีนาคตอันสดใส คือ 
บรรจุภัณฑซองพลาสติกยืนหรือต้ังได แมวาในหลายๆประเทศถุงต้ังไดจะไดรับความนิยมอยางเช่ืองชา 
ยกเวนในประเทศฟลิปปนสที่ไดรับความนิยมมากสาเหตุหน่ึงที่ถุงต้ังได ไดรับความนิยมชาแตอยาง
ตอเน่ืองเพราะโครงสรางที่ออนนุมและความยากลําบากในการนํากลับไปผลิตใหม เน่ืองจากโครงสราง
ที่มีหลายช้ันและยุงยากสลับซับซอน คุณประโยชนที่ใชวัสดุปริมาณนอยมากตอหนวยบรรจุภัณฑของ
สินคาทําใหถุงต้ังไดมีตนทุนตอหนวยถูกกวาบรรจุภัณฑอื่น นอกจากน้ีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ของเครื่องจักรที่ผลิตและบรรจุไดเร็วข้ึน สงผลใหตนทุนตอหนวยบรรจุลดลงกวาเดิม การประหยัด
ปริมาตรในการจัดสงทั้งซองเปลาและซองบรรจุสินคาเรียบรอยแลว ก็นับไดวาเปนคุณประโยชนอีก
ประการหน่ึงของบรรจุภัณฑประเภทน้ี ดวยเหตุผลดังกลาวน้ีซองต้ังจึงเปนคูแขงขันสําคัญของบรรจุ
ภัณฑอื่นๆ เชน ขวดแกว ขวดพลาสติก กระปองโลหะ เปนตน 
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 รูปแบบของบรรจุภัณฑซองต้ังไดสามารถปมใหเปนรูปแบบหลากหลาย นอกจากน้ียังมีการ
ติดจุกเพื่อนําสินคาออกใชไดมากเปนรอยๆแบบ นอกจากน้ียังมีแบบสามารถเปดแลวปดใหมได หรือ
แมกระทั่งการติดซิปพลาสติกบนซองยังเปนไปไดดวยรปูแบบหลากหลายในรูปทรงและฝาปด ทําให
สามารถสรางความแปลกใหมแกตัวสินคา ณ จุดขาย พรอมทั้งเอื้ออํานวยความสะดวกในการนํา
ผลิตภัณฑออกใช  
 ซองที่ใชบรรจุภัณฑอาหารมักจําเปนตองมีอายุขัยที่กําหนดได ดวยเหตุน้ีช้ันในสุดของซองซึ่ง
มีผลตอการปดผนึกใหสนิทแนนจึงมีบทบาทสําคัญมาก โดยปกติฟลมช้ันในสุดที่ทําหนาที่ในการปด
ผนึกดวยความรอน มักจะเปนโครงสรางของ LLDPE หรือ lonomer หรือ EVA เรียงตามคุณสมบัติใน
การปดผนึก วิวัฒนาการใหมของเรซิน พลาสติก สําหรับจุดประสงคการปดผนึกสนิทแนนน้ี คือ เมท
ตะโลซีน ฟลมที่ไดจากเรซินประเภทน้ีนอกจากจะใหความแข็งแรงของการปดผนึกดวยความรอนได
อยางดีและยังสามารถกําหนดความสามารถในการซึมผานใหมากหรือนอยได โดยการเลือกใชเรซินที่มี
ความหนาแนนแตกตางกัน คุณสมบัติที่ไมเหมือนเรซินอื่นๆ ทําใหฟลมที่ผลิตไดสามารถแปรรูปเปน
ฟลมใหมีอัตราซึมผานสูงหรือรูจักกันในช่ือที่วาฟลมที่ปลอยใหสินคาหายใจได เพื่อใชในการหอบรรจุ
ผลิตผลธรรมชาติตางๆ เชน ผัก ผลไม ดอกไม เปนตน ซึ่งสามารถชวยยืดอายุขัยของสินคาเหลาน้ีได 
 

-  บรรจุภัณฑแกว  
 บรรจุภัณฑแกวนับเปนบรรจุภัณฑที่มีประวัติศาสตรยาวนานที่สดุ ในปจจุบันยังไดรับความ
นิยมในวงการที่ตองการความสวยงามและดูมีคุณคา นอกจากน้ีความจําเปนและความสะดวกในการ
นํามาผลิตใหมและบรรจุใหม ทําใหบรรจุภัณฑแกวไดรับการยอมรับวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกดวย 
 วิวัฒนาการของขวดแกวนอกจากการลดนํ้าหนักของตัวขวดแลว แนวโนมยังมุงการตบแตง
ขวดแกวใหสวยงามมากย่ิงข้ึน เชน การกัดผิวแกวเปนลายตางๆ เชน สารเคลือบเซรามิค สารที่ใช
เคลือบหรือผสมในเน้ือแกวจะวิวัฒนาการสูขวดแกวที่ตกไมแตกดวยการผสมเน้ือแกวกับโพลิเมอร
พิเศษบางชนิด และคงไมนานเกินรอที่จะเห็นแกวตกไมแตกในอนาคตอนัใกลน้ี 
 กลาวโดยสรุป บรรจุภัณฑแกวยังคงสามารถรักษาคุณคาในตลาดบางสวนและภาพพจนความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังเปนคุณสมบัติที่สามารถใชเจาะตลาดใหมๆได 
 

-  บรรจุภัณฑกระปอง  
 บรรจุภัณฑกระปองสําหรับอาหารยังคงตองปกปองสวนแบงตลาดจากการแยงตลาดของ
บรรจุภัณฑประเภทอื่นๆ ไมวาจะเปนแกว พลาสติก โดยเฉพาะอยางย่ิงจากซองที่ฆาเช้ือได 
 ในประเทศที่พัฒนาแลว อุตสาหกรรมอาหารกระปองมีความเจริญเติบโตที่คอนขางตํ่าคือ ไม
เกินกวา 3%  จุดดอยอยางหน่ึงของอาหารกระปอง คือ ความไมสามารถมองเห็นสินคาภายในได 
แมวาจะมีความพยายามในการพัฒนากระปองพลาสติกที่ใสมองเห็นสินคาแตก็ไมเปนที่ยอมรับ  
นอกจากน้ีความสามารถในการเก็บรักษาอาหารไดนานกวาบรรจุภัณฑประเภทอื่นโดยเก็บไดถึง 2 ป 
กลับจะกอใหเกิดผลเสีย เน่ืองจากผูบริโภคมักเก็บตุนไวในครัวนานเกินควรทําใหโอกาสเพิ่มยอดขาย
ของอาหารกระปองลดนอยลง 
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 วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑกระปองจะคลายคลึงกับบรรจุภัณฑแกว คือ มีการลดนํ้าหนักของ
กระปองลงมาตลอดเวลา พรอมๆกับพัฒนากระปองใหเบาลง ในขณะเดียวกันกระปองยังคงตองรักษา
มาตรฐานความแข็งแรงไวเหมือนเดิม การข้ึนรูปผิวกระปองใหเปนรอยหยักหรือเปนรอง เปนวิธีการ
หน่ึงที่ชวยเพิ่มความแข็งแรง ไมวาจะเปนรองที่เดินรอยตามเสนรอบวงหรือรองที่เดินรอยตามแนวสูง
ของกระปอง ลวนเปนวิธีการเพิ่มความแข็งแรงใหกระปอง วิวัฒนาการใหม คือ การจัดแนวรองที่มี
ขนาดไมเทากัน และมีระยะหางแปรตามความตองการบริเวณทีจ่ะเสริมความแข็งแรง การเดินรอง
แบบใหมน้ีจะชวยเพิ่มความแข็งแรงบริเวณที่ออนแอที่สุด เพื่อลดโอกาดปงตัวเมื่อมีการฆาเช้ือดวย
ความรอน 
 วิวัฒนาการใหมของกระปองที่ไดรับความนิยมมาหลายปแลว แตยังไมไดมีโอกาสพบเห็นใน
เมืองไทย คือ กระปองแปรรูปทรงได ใชวิธีการเบงตัวผิวของกระปองใหไดรูปทรงที่ตองการ เพื่อเพิ่ม
ความสนใจในการวาง  
 

-  บรรจุภัณฑรวมกลุม (Multipacks) 
 บรรจุภัณฑรวมกลุมถือเปนบรรจุภัณฑทุติยภูมิที่มีสวนชวยในการกระจายสินคาออกสู
ทองตลาดมากข้ึน พรอมทั้งตอบสนองความตองการของผูซื้อและผูบริโภคที่ตองการซื้อสินคาปริมาณ
มากข้ึน บรรจุภัณฑรวมกลุมมักจะมีผลตอการกระตุนใหเกิดความตองการของผูซื้อ ณ จุดขายดวย
ราคาตอหนวยที่ตํ่ากวาเน่ืองจากซื้อปริมาณมากข้ึน 
 สภาวะการแขงขันของธุรกิจคาปลีกไดทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนเรื่อยๆ กลยุทธอยางหน่ึง คือ 
การระบายสินคาเพื่อรับเงินสดมาใหเร็วและมากที่สุด แมวากําไรตอหนวยของสินคาในบรรจุภัณฑ
ปฐมภูมิจะลดลงก็ตาม รูปแบบของบรรจุภัณฑรวมกลุมมักจะหอรวมโดยใชฟลมหดรัดรูปหรือใชกลอง
กระดาษแข็งที่พิมพสอดสีอยางสวยงาม 
 แนวโนมในตลาดยุโรปและญี่ปุนจะใชบรรจุภัณฑรวมกลุมแบบกระดาษที่ปดสนิทมากกวา 
เน่ืองจากความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของกระดาษ พรอมทั้งมีการบรรจุหลายหนวยมากข้ึน 
อุตสาหกรรมเครื่องจักบรรจุภัณฑไดตอบสนองตอความตองการน้ีดวยการออกแบบเครื่องจักรที่
สามารถหอไดเร็วถึง 350 หอตอนาที ของหนวยบรรจุรวม 6 หนวย ซึ่งนับไดวาเปนเครื่องจักรที่
สามารถหอรวมกลุมไดเร็วที่สุดในโลก 
 ในตลาดระดับลาง บรรจุภัณฑรวมกลุมโดยใชฟลมหอรัดรูปทั้งแบบที่มีการพิมพสอดสีหรือ
แบบไมมีการพิมพพรอมทั้งไมมีแผนกระดาษรองรับขางลางจะมีแนวโนมไดรับความนิยมมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงใชกับสินคาจําพวกนํ้าด่ืม นํ้าผลไม และอาหารกระปองเพื่อชวยประหยัดตนทุน
บรรจุภัณฑ 
 

-  บรรจุภัณฑระหวางการผลิต (Intermediate Packages) 
 ในอดีตการขนสงวัตถุดิบและสวนประกอบสินคาระหวางโรงงานมักจะใชกลองกระดาษลูกฟูก
และสงกลองลูกฟูกที่ใชแลวกลับไปยังผูสง โดยปกติกลองลูกฟูกแตละใบเมื่อใชเพียงไมกี่เที่ยวก็เริ่ม
เสียหาย โดยเฉพาะอยางย่ิงในฤดูฝน ในกรณีที่ใชขนสงระหวางประเทศจะใชเพียงครั้งเดียวและสราง
ภาระใหแกผูใชปลายทางในการกําจัดทิ้ง เพื่อชวยในการลดมลภาวะของบรรจุภัณฑประเภทน้ี การใช
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บรรจุภัณฑระหวางการผลิตแบบใชซ้ําหรือแบบคืนได ไดรับความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ รวมทั้งการใช
ขนสงระหวางประเทศ โดยมีการจัดต้ังบริษัทในเครือตามประเทศตางๆ ทําการรวบรวมบรรจุภัณฑ
เหลาน้ีเพื่อสงตอใหอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดใชตอไป โดยไมจําเปนตองสงกลับประเทศเดิมหรือทําลายทิ้ง 
 บรรจุภัณฑระหวางการผลิตแบบใชไดหลายครั้งน้ีมักจะทําเปนลังพลาสติกที่พับไดโดยใชวัสดุ
ที่ทนทาน สามารถปองกันสินคาไดดีกวากลองลูกฟูกทั่วๆไป ผูใชบรรจุภัณฑที่นํากลับไปใชใหมเหลาน้ี 
จะลดภาระในการเก็บคงคลัง การรักษาดูแล และเมื่อมีการใชอยางกวางขวางยอมจะมีตนทุนถูกกวา
กลองกระดาษลูกฟูกที่ใชเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง 
 ความสามารถในการติดตามบรรจุภัณฑระหวางการผลิตแบบใชซ้ําไดน้ี สามารถนํามาปฏิบัติ
ใชงานไดงายดวยการติดสัญลักษณรหัสแทงหรือบารโคด  ทําใหผูประกอบการบริการบรรจุภัณฑ
ระหวางการผลิตสามารถติดตามปริมาณและเที่ยวการเดินทางไดโดยใชระบบคอมพิวเตอรชวย 
คลายคลึงระบบคอนเทนเนอรที่มีการใชอยางแพรหลายในธุรกิจการขนสงระหวางประเทศ 
 

2.2.3  การออกแบบ (Design) 
แนวโนมในการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑจะยังคงวนเวียนอยูกับวิธีการกระตุนใหเกิด

ความตองการในตัวสินคา ณ จุดขาย ตราสินคาจะเปนกลยุทธหน่ึงที่ใชในการสรางความมั่นใจที่มีตอ
ผูผลิตสินคาน้ันๆ นอกจากน้ีการใชตราขององคกรจะเปนอีกกลยุทธที่ใชในบริษัทมหาชนทั้งหลาย  
หรือกระตุนจิตสํานึกที่ดีตอตราขององคกร อยางไรก็ตามแนวทางการออกแบบยังคงเนนความงายใน
การจดจํา ความช่ืนตาช่ืนใจที่ไดเห็นเพื่อสรางโอกาสที่จะขยายสินคาตอเน่ืองไปได สวนแนวทางการ
ออกแบบบรรจุภัณฑจะมุงเขาสูสัจธรรมขอที่วา “บอกขาซิวาเปนอะไร  และขาน่ีแหละจะเปนคน
ตัดสินใจ” (Tell me what it is, I will make own decision) 
 การสรางภาพพจนของตราสนิคายังเปนสิ่งที่จําเปนอยูเสมอ เน่ืองจากเปนสื่อที่ผูซื้อมีโอกาส
รับรูและสรางความสัมพันธทางดานจิตใจหลังจากไดใชหรือบริโภคสินคาน้ันๆ ตัวอยางที่เกิดในสหรัฐ
อาจเปนลางบอกเหตุการณลวงหนาที่จะเกิดข้ึนในประเทศตางๆ ทั่วโลก สํานักงานจดทะเบียนตรา
สินคาและลิขสิทธ์ิในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรายงานวาในรอบ 10 ปที่ผานมา เริ่มต้ังแตป ค.ศ.1990 
การย่ืนขอจดตราสินคาเพิ่มข้ึนสูงถึง 4 เทาตัว โดยแตละปมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มข้ึนประมาณ 20% ตอป 
และประเมินวาในอีก 5 ปขางหนา ปริมาณการย่ืนขอตราสินคาจะเพิ่มมากถึง 1 ลานรายตอป 
 บทสรุปในการออกแบบบรรจุภัณฑในสหัสวรรษน้ีพอสรุปไดวา การลอกเลียนแบบและตรา
สินคาที่สลับซับซอนคงจะไมสามารถอยูรอดได ณ จุดขาย 
 

2.2.4  สภาวะสิ่งแวดลอม 
 ความจําเปนในการออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังคงเปนหัวใจสําคัญตอ
ความสําเร็จของบรรจุภัณฑในยุคน้ี  วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม วิธีที่งาย
และสะดวกที่สุด คือ การลดปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชซึ่งสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การลด
นํ้าหนัก การลดปริมาตร การลดความสลับซับซอนของความหลากหลายของวัสดุ พัฒนาสินคาใหมี
ความเขมขนมากข้ึนและสงปริมาณสินคาตอหนวยบรรจุภัณฑใหมากข้ึน เปนตน  
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 สําหรับการลดนํ้าหนักของวัสดุที่ใช ในวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไดมีการพัฒนาใน
หลายๆ ดาน ดังตอไปน้ี 

 ปริมาณอะลูมิเนียมที่ใชบนกระปองอะลูมิเนียมไดลดนํ้าหนักโดยเฉลี่ยลงจาก 20 กรัม/
กระปอง ในป ค.ศ.1972 มาเหลือ 15 กรัม/กระปอง ในป ค.ศ.1990 แมวา 5 กรัม/กระปอง
ที่ลดลงน้ีอาจจะดูเปนจํานวนนอยมาก แตถาพิจารณาจากภาพรวมของปริมาณกระปองที่ใช 
นํ้าหนักที่ลดลงน้ีจะมีคามหาศาล 

 บรรจุภัณฑขวดแกว 16 ออนซ ไดลดนํ้าหนักโดยเฉลี่ยจาก 255 กรัม/ขวด ในป ค.ศ.1980 
ลดลงเหลือ 177 กรัม/ขวด ใน 10 ปตอมา 

 ขวด PE ที่ผลิตไดหนักโดยเฉลี่ย 95 กรัมตอขวด ในป ค.ศ.1970 สามารถลดลงเหลือ 60 
กรัม/ขวด ในป ค.ศ.1990 

 ในป ค.ศ.1984 ถุงหูหิ้วที่ใชกันอยูโดยเฉลี่ยจะหนา 2.3 มม. มาสมัยน้ีความหนาที่ผลิตได
ลดลงเหลือ 0.7 มม. 

 ขวด PET ที่เคยผลิตไดโดยเฉลี่ย 68 กรัม ในป ค.ศ.1980 สามารถลดลงไดตํ่ากวา 50 กรัมใน
ปจจุบัน 
นํ้าหนักของบรรจุภัณฑตางๆ ที่ลดลงเหลาน้ี ยอมชวยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจพรอมทั้ง

การลดใชทรัพยากรธรรมชาติและลดภาระในการกําจัดบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
 
บทสรุป 
 แนวโนมการพัฒนาบรรจุภัณฑยอมแปรตามสภาวะการดํารงชีพของผูบริโภค  บรรจุภัณฑ
พกพาเปนตัวอยางหน่ึงของการพัฒนาบรรจุภัณฑที่เปลี่ยนไปเพื่อสนองตามผูใชบรรจุภัณฑ  ใน
ขณะเดียวกันข้ันตอนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ใชอุตสาหกรรมสนับสนุนมากข้ึน สงผลให
บรรจุภัณฑระหวางการผลิตทวีความสําคัญมากข้ึน 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนอีกปจจัยหน่ึงที่กอใหเกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑรูปแบบ
ตางๆกัน ไมวาจะเปนบรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุใด หัวใจสําคัญในการพัฒนา คือ ความพยายามลดจุด
ดอยของบรรจุภัณฑแตละชนิด  ในเวลาเดียวกันจําคํานึงถึงกระแสของการรักษาสิ่งแวดลอมใน
ประเทศที่พัฒนาแลว ดวยเหตุน้ีเทคโนโลยีตางๆที่คิดคนข้ึนมาพยายามมุงสูการใชวัสดุที่นอยลงและ
เพิ่มความเปนมิตรตดลอมมากข้ึน  
 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
เมื่อกลาวถึงการออกแบบบรรจุภัณฑเปนตัวแทนของกระบวนการสงเสริมการขายทางดาน

การตลาด ณ จุดขายที่สามารถจับตองไดเปรียบเสมือนกุญแจ ดอกสุดทายที่ จะไขผานประตูแหงการ
ตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑสามารถ ทําหนาที่เปนสื่อโฆษนา ไดอยางดีเย่ียม ณ จุดขาย เพราะบรรจุภัณฑ
เปนงานพิมพ 3 มิติและมีดานทั้งหมดถึง 6 ดาน ที่จะสามารถใชเปนสื่อโฆษณา ไดดีกวาแผนโฆษณาที่
มีเพียง 2 มิติหรือดานเดียว    ซึ่งไดเปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑ วาเปรียบเสมือนรางกาย
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ของมนุษย เริ่มตนจากรูปทรงของบรรจุภัณฑ อันไดแก ทรงสี่เหลี่ยมของกลอง ทรงกลมของขวด หรือ
กระปอง เปนตน รูปทรงเหลาน้ีเปรียบไดกับตัวโครงรางกายมนุษย สีที่ออกแบบบรรจุภัณฑเปรียบ 
เสมือนผิวหนังของมนุษย คําบรรยายบนบรรจุภัณฑ เปรียบไดกับปากที่กลาวแจงแถลงสรรพคุณของ
สินคา การออกแบบทั้งหมด ของบรรจุภัณฑจึงเปรียบเสมือนระบบการทํางานของมนุษย ในการ
ออกแบบ    ดังน้ันจะนําเอาองคประกอบตาง ๆ อันไดแก กลยุทธการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย 
และสภาวะคูแขงขันมาเปนแนวความคิดในการออกแบบ ใหสนองกับจุดมุงหมายที่ต้ังไว ดวยเหตุน้ี ใน
แงของนักออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบอาจจะเขียน เปนสมการอยางงาย ๆ ไดดังน้ี 

การออกแบบ   =  คําบรรยาย  +     สัญลักษณ  + ภาพพจน 
                       Design   =  Words   +     Symbols  + Image 
 
ในสมการน้ี คําบรรยาย และสัญลักษณมีความเขาใจ ตามความหมายของคํา สวนภาพพจน

น้ัน คอนขาง จะเปนนามธรรม เน่ืองจากการออกแบบภาพพจนเปนศิลปะอยางหน่ึง ซึ่งอาจแสดงออก
ไดดวย จุด เสน สี รูปวาด และรูปถาย ผสมผสานกัน ออกมาเปนพาณิชยศิลปบนบรรจุภัณฑ ดวย
หลักการงาย ๆ 4 ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายวา 

 
S  =  Simple   เขาใจงายสบายตา 
A  =  Aesthetic  มีความสวยงาม ชวนมอง 
F  =  Function  ใชงานไดงาย สะดวก 
E  =  Economic  ตนทุนหรือคาใชจายที่เหมาะสม 

 
 ทองเจือ เขียดทอง  (2548) ไดกลาวตออีกวา   ตราสัญลักษณกับบรรจุภัณฑวา  บนบรรจุ
ภัณฑ 1 ช้ิน จะตองพบสัญลักษณอยางนอย 1 อยาง หรืออาจจะมากกวาน้ันเปนสวนหน่ึงของการ
ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑซึ่งมีความจําเปนตอการสื่อสารกับผูบริโภค  จึงสมควรจะออกแบบจัด
วางสัญลักษณเหลาน้ันใหถูกตองเหมาะสมกับความงามและความหมายของสัญลักษณ    สัญลักษณที่
มีความสําคัญที่สุดเพราะมีขนาดใหญกวา และเปนจุดสนใจของบรรจุภัณฑ ผูบริโภคจะจดจําช่ือ และ
รูปแบบสัญลักษณที่มีลักษณะเฉพาะตัวของช่ือสินคาน้ันไดหรือไมข้ึนอยูกับสัญลักษณประเภทน้ี 
ผูประกอบการมักจะนําช่ือสินคาที่ผานการออกแบบไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา (Trade 
Mark) เพื่อปกปองลิขสิทธ์ิของตน     คุณลักษณะของสัญลักษณที่ดีควรมีความหมายหรือเน้ือหาและ
ผูบริโภคเขาใจ  หรือรูสึกไดจากภาพที่ปรากฏ  สามารถสื่อถึงวัตถุประสงคหรือกิจการของบริษัท  
หนวยงาน  หรือสินคาได  มีความงาม  ความลงตัว  ความเปนไปไดที่ใชกับสื่อน้ันๆ เพราะสัญลักษณ
บางอยางอาจจะดูดีเมื่ออยูบนกลองสินคา  สามารถเขาถึงคนในสมัยน้ันๆได คือ มีความทันสมัยอยู
ตลอดเวลา  สัญลักษณที่ดีควรมีอายุการใชงานยาวนาน เชน 5-10 ป รูปแบบควรใหคนมองเกิดความ
ศรัทธา  นาเช่ือถือ  มีความเปนเอกลักษณที่ชัดเจน  สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายทางอยาง
เหมาะสม  ที่สําคัญตองมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

ศิริพงศ  พะยอมแยม (2537) อธิบายวา เครื่องหมายสัญลักษณเปนงานกราฟกที่ใชในการสื่อ
ความหมายของมนุษยในการแสดงความเปนเจาของ  แสดงวัตถุประสงค  แสดงกฎขอบังคับ ตลอดจน
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การถายทอดไปยังผูอุปโภค บริโภคใหเขาใจความหมายไปในทิศทางเดียวกัน  การออกแบบสัญลักษณ
อาจใชรูปภาพ  ตัวอักษร  หรือใชทั้งรูปภาพและตัวอักษรผสมกัน รูปภาพที่นํามาเสนอในการ
ออกแบบอาจใชลักษณะรูปภาพเหมือนจริง  ภาพดัดแปลงตลอดจนภาพนามธรรม โดยคํานึงถึง
ลักษณะของภาพสัญลักษณที่ดี ไดแก  หลักความงาม  การใชภาพที่เราความสนใจ  เปนงานที่อยูได
ทุกสมัย  เปนงานที่สะดวกตอการนําไปใช  เปนงานที่ทําความเขาใจไดงายและหลีกเลี่ยงขอหามตาม
กฎหมาย       

ชัยรัตน  อัศวางกูร (2548) ไดกลาวสอดคลองกับ ศิริพงศ  พะยอมแยม (2537)  วาการ
ออกแบบสัญลักษณควรมีรูปลักษณที่นาจดจํา  ใหความรูสึกคุนเคย แตตองดูไมธรรมดา  ควรเรียบ
งาย  สื่อความหมายไดรวดเร็ว  แตสมบูรณพรอมดวยสาระและรายละเอียด  มีความรวมสมัย  เหมาะ
กับกาลเวลา  ไมล้ํายุคจนทําใหลาสมัยไดโดยเร็ว ควรสะดวกตอการใชงานดูเหมาะสมกับปรัชญาและ
กิจกรรมของผลิตภัณฑน้ันๆ โดยสามารถสรุปคุณสมบัติ 9 ประการ ของสัญลักษณที่ดีไดดังน้ี 

1. สรางความมีเอกลักษณ 
2. ผสมผสานกันไดอยางมีเอกภาพ 
3. ดูเรียบงายสรางความจดจํา 
4. ความหมายดี ฟงสบาย 
5. มีความเปนสากลใหคนจดจําไดงาย 
6. เสริมความรวมสมัย 
7. สามารถแสดงถึงความย่ังยืนได 
8. ใชงานงายไมวาจะเปนผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ   
9. เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

 การออกแบบกราฟก(Design Graphic)  หมายถึง  การวาดภาพสิ่งของที่อาจจะถูกนําไปผลิต  
การจัดการและการวางแผนทั่วไป การสรางตนแบบจากเสน  รูปราง  หรือรูปทรงเพื่อประดับตกแตง 
บนพื้นปูพรมแจกันและอื่นๆ  น้ันยังรวมถึงการแสดงภาพสัญลักษณ ตัวอักษร  ไดอะแกรม  หรือการ
วาดภาพ เพื่อถายทอดรายละเอียดของความคิดใหผูอื่นสามารถรับรูและเขาใจได (Cowic,1994: 
325,543) อางใน ศิริพร  ปเตอร,2547 : 3    เกรก  เบอรรีแมน ( Gregg  Berryman)  ไดใหคํากําจัด
ความของการออกแบบกราฟกไววาเปนการวาดภาพเพื่อการอาน เชน  หนังสือ  นิตยสาร  การ
โฆษณา บรรจุ ภัณฑ   ภาพสัญลักษณ   โปสเตอร   โทรทัศน  และการแสดงนิทรรศการ
(Berryman,1990:5)อางใน ศิริพร  ปเตอร,2547 : 3   ทั้งน้ีการบรรจุภัณฑของสมาคมบรรจุภัณฑ
ไทย (2533) ใหความหมายบรรจุภัณฑวา อาหารสวนใหญที่เรารับประทานจะมาถึงเราภายในบรรจุ
ภัณฑ(ภาชนะบรรจุ) ไมรูปแบบใดก็รูปแบบหน่ึง  บรรจุภัณฑเหลาน้ันอาจจะเปนกลอง  แผง  
กระปอง  ถวย  ขวด  ถุง  และอื่นๆอกีมากมายหลายรูปแบบหลายลักษณะ     จุดประสงคของการ
บรรจุภัณฑคือ   เพื่อคุมครอง  รักษา,  เพื่อหอหุม  รองรับตัวสินคาใหสามารถขนถาย,  จัดจําหนาย
ไดอยางปลอดภัย,   เพื่อเปนสื่อใหขอมูลคําอธิบาย,  คําบรรยายแกผูอุปโภค-บริโภค,  เพื่อปองกัน
ปกปองตัวสินคาใหปลอดภัยมิใหเกิดความเสียหาย, เพื่อการขายการตลาด,     
 ปุน  และสมพร  คงเจริญเกียรติ (2540) กลาวตออีกวา การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการผลิต
จากประเทศกสิกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรมทําใหคนชนบทละถ่ินฐานของตัวเองมาเปนคนเมือง
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มากย่ิงข้ึนเพื่อความเปนอยูที่ดีข้ึนและเพิ่มรายไดสถานะความเปนอยูของคนเหลาน้ีไดเปลี่ยนไป
เน่ืองจากไมมีเวลาที่จะเตรียมอาหารใหครอบครัวและตัวเองเวลาสวนใหญใชในการทํางานปกติและ
ทํางานลวงเวลายังไมรวมถึงเวลาในการสัญจร บรรจุภัณฑที่จะอํานวยความสะดวกในการเตรียม
อาหารเพื่อชวยแกปญหาดานเวลาที่จํากัดของตัวเองจึงไดอุบัติข้ึน ตัวอยางเชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและ
อาหารกระปองชนิดตางๆ เปนตน เน่ืองจากเวลาอันจํากัดน้ีเองทําใหพฤติกรรมที่ใชในการจับจายใช
สอยเปลี่ยนไปดวย การซื้ออาหารจากซุปเปอรมาเก็ตตางๆ ที่สะดวกในการเดินทางซึ่งมีอยูทั่วไปใน
ระยะไมเกิน 10 กิโลเมตร สินคาที่วางจําหนายในรานคาหรือหางสรรพสินคาจําตองใชบรรจุภัณฑที่
สามารถสนองความตองการของคนเมืองตามที่ไดกลาวถึงสภาวะความเปนอยูและนิสัยการจับจายใช
สอยที่เปลี่ยนไปดังกลาวมาน้ี สงผลใหเกิดวิวัฒนาการทางดานบรรจุภัณฑพรอมทั้งกระบวนการผลิต
ตางๆ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑดังกลาวยอมหนีไม
พนการศึกษาวิจัยพัฒนาตัวบรรจุภัณฑและวิวัฒนาการของกระบวนการผลิตอาหารบรรจุภัณฑเริ่มมี
บทบาทในการจําหนายสินคาสูงมาก  ไมเพียงแตตางประเทศในทวีปเอเชีย หรือแมแตประเทศไทยก็มี
การแขงขันทางการตลาดสูงเชนกัน  บรรจุภัณฑที่มีรูปลักษณะที่เดนชัดศัพทคําวา “บรรจุภัณฑ” 
ไดรับกลาวถึงอยางกวางๆ แตมักจะมีการใชคําวา ภาชนะบรรจ ุกับ บรรจุภัณฑ อยางสับสน คําถามมี
อยูวาภาชนะบรรจุกับบรรจุภัณฑน้ันแตกตางกันอยางไร ขอใหพิจารณาถึงการรับประทานอาหารตาม
รานนอกบาน จาน ชาม หรือถาดที่ใสมาบริการที่โตะน้ันจะถือวาเปนภาชนะบรรจุ แตเมื่อไรก็ตามที่
ภาชนะบรรจุน้ันๆ มีการปดผนึกและนําสง เชน นําไปรับประทานที่บาน หรือบนรถ ภาชนะบรรจุน้ันๆ 
จะกลายมาเปนบรรจุภัณฑ แมวาบรรจุภัณฑที่วาน้ีจะไมมีการพิมพย่ีหอหรือฉลากก็ตาม จากตัวอยาง
ขางตนน้ัน จะพบวาภาชนะบรรจุจะกลายมาเปนบรรจุภัณฑน้ันจะตองมีบทบาทและหนาที่บางอยาง 
นอกเหนือจากการรองรับบรรจุใสผลิตภัณฑเทาน้ัน 

ดังน้ันสิ่งที่ผูซื้อเสียความรูสึกมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑไมสามารถทํางานไดตรงตามตองการ
หรือไมสามารถทํางานไดตามที่บรรยายบนบรรจุภัณฑ ตัวอยางเชน มีการโฆษณาบนบรรจุภัณฑวา
เปนซองออกแบบใหมฉีกเปดไดงาย แตกลับเปดไดยากแลวพอเปดซองแลวสินคาเกลื่อนกระจายไปทั่ว
พื้น เปนตน เหตุการณเชนน้ีผูบริโภคจะไมตําหนิบรรจุภัณฑแตจะไมยอมรับสินคาย่ีหอน้ันๆ ตอไป
เพราะถือวาถูกหลอกไมวาบรรจุภัณฑที่วาน้ีจะออกแบบมาสวยงามนาประทับใจเพียงใด เจาของสินคา
จําตองยอมรับวาการออกแบบบรรจุภัณฑไมดีจะมีผลตอการซื้อของผูซื้อมากจึงควรออกแบบให
รอบคอบโดยเอาใจใสในสิ่งเล็กนอยดังกลาวน้ีเพราะจะมีผลกระทบตอยอดขายของสินคาเน่ืองจาก
ประสบการณอันเลวรายที่เกิดข้ึนดวยเหตุน้ีการออกแบบบรรจุภัณฑจําตองมีการวางแผนงานและ
กําหนดจุดมุงหมายรองรับซึ่งมีหลายประการไวอยางชัดเจนรูปลักษณของบรรจุภัณฑน้ันสามารถจับ
ตองได ซึ่งโดยปกติแลวมักจะเปนรูปทรงเรขาคณิต เชน สี่เหลี่ยมและทรงกลม รูปทรงที่แตกตางกัน
ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่แตกตางกัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหเพิ่มขีด
ความสามารถในการออกแบบรูปทรงตางๆ กันของวัสดุหลัก 4 ประเภท อันไดแก กระดาษ โลหะ แกว 
และพลาสติก ที่เห็นไดชัด คือ กระปองโลหะที่แตเดิมมักเปนรูปทรงกระบอก เทคโนโลยีสมัยใหม
สามารถออกแบบเปนรูปทรงอื่นที่เรียกวา Contour Packaging    

นอกจากรูปลักษณของตัวบรรจุภัณฑ การออกแบบกราฟกตามที่ไดบรรยายอยางละเอียด
มาแลวยอมมีบทบาทอยางมากในการสรางภาพลักษณที่ดีแกกลุมเปาหมายเทคนิคการออกแบบที่
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ตองการสงเสริมสินคาที่ผลิตข้ึนภายในทองถ่ินเพื่อเสนอแกนักทองเที่ยวใหซื้อกลับไปเปนของฝากถา
สินคาดังกลาวไดรับความนิยมในวงกวางก็สามารถนําออกขายในตลาดที่มีขนาดใหญข้ึน หรืออาจสง
ขายไปยังตางประเทศได ถาสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและมีวัตถุดิบมากพอ พรอมทั้ง
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่สามารถวางแผนงานการผลิตได  รายละเอียดบนบรรจุภัณฑที่ใชสื่อ
ความหมายเพื่อเปนของฝากน้ี มักจะใชสิ่งที่รูจักกันดีในทองถ่ินน้ัน เชน รูปจระเขชาละวันของจังหวัด
พิจิตร รถมาของจังหวัดลําปาง ภูมิประเทศในทองถ่ิน เปนตน    นอกเหนือจากรายละเอียดของ
กราฟก การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อซื้อไปเปนของฝากแลวยังตองพิจารณาถึงความสะดวกในการ
นํากลับของผูซื้อและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑในการนําไปมอบเปนของขวัญอีกดวย       เทคนิค
ในการออกแบบบรรจุภัณฑแบบของขวัญคอนขางจะแตกตางจากเทคนิคอื่นๆ   สาเหตุเน่ืองจากผูซื้อ
สินคาที่เปนของขวัญไมมีโอกาสบริโภค และหลายครั้งที่การตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน ณ จุดขาย ดวยเหตุน้ี
การออกแบบบรรจุภัณฑของขวัญที่ดีจึงมีบทบาทสําคัญมากตอความสําเร็จตอการขายสินคา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเทศกาลตาง ๆ 
 การออกแบบของขวัญหรือของที่ระลึกอาจทําในรูปลักษณที่เปนหัวใจ วิธีน้ีเนนความมั่นใจ
ดวยช่ือบริษัท และยํ้าความคุนเคยใหซื้อดวยรายละเอียดสวนสุดทายที่วา For You ในสินคาหรือ
ขอความอื่นๆ ที่บงบอกถึงความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดี    องคประกอบอยางอื่นที่สราง
ความสนใจ คือ มีการผูกโบวใหเรียบรอยเหมาะที่จะใหเปนของขวัญ ของที่ระลึก จะพบวาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ เปนไปอยางเรียบงายๆ แตจะสรางอารมณใหแกกลุมเปาหมาย     ผูอุปโภค
บริโภคในปจจุบันมีความตองการแตกตางกัน  ตามอายุ เพศ ศาสนา สถานะความเปนอยู เปนตน 
มาตรฐานความเปนอยูของคนในประเทศที่มีบรรจุภัณฑไดมาตรฐานยอมมีความเปนอยูที่ดีกวา 
สืบเน่ืองจากความสามารถในการรักษาคุณภาพอาหาร การผลิตสูตลาดเปนจํานวนมาก ดวย
เครื่องจักรทําใหราคาตอหนวยตํ่าลงและสามารถบริโภคไดทั่วถึงมากย่ิงข้ึนโดยไมแบงแยกวรรณะ
ทางดานเศรษฐกิจ ตัวอยางของนมกลองเปนตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนของการรณรงคใหเด็ก
นักเรียนทั่วทั้งประเทศไดด่ืมนมระหวางอาหารกลางวัน จากการพัฒนาของบรรจุภัณฑนมกลองที่
บรรจุในสถานะปลอดเช้ือทําใหสามารถเก็บไดนานและสามารถจัดสงไปยังชนบทไกลๆ ได สงผลใหมี
การจัดสรรงบประมาณแผนดินจํานวนหลายพันลานบาทตอปแจกนมใหเด็กนักเรียนเพื่อสรางให
เยาวชนรุนหลังไดบริโภคอาหารที่มีคุณคาตอการเจริญเติบโตของรางกาย ตัวอยางวิวัฒนาการของ
บรรจุภัณฑนมกลองน้ี ยอมทําใหสุขภาพอนามัยของอนุชนรุนหลังดีกวารุนบรรพบุรุษ  ประชิด  ทิณ
บุตร.(2531) ไดกลาวตออีกวา  บรรจุภัณฑมีหนาที่หลักคือเปนตัวภาชนะสําหรับบรรจุสินคา การ
ออกแบบบรรจุภัณฑแบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 3 กลุม ตามลักษณะหนาที่ ดังน้ี 
 1.  บรรจุภัณฑสําหรับการคาปลีก บรรจุภัณฑประเภทคาปลีกตองออกแบบใหสวยงาม 
สะดวกสบายในการใชสอย นาใชบรรจุภัณฑของสินคาบางชนิด นักออกแบบจะพยายามคิดและสราง
แบบที่เนนความสวยงามเปนพิเศษ จนทําใหมีผูสนใจเก็บสะสมหรือต้ังโชวความสวยงาม ลักษณะของ
งานกราฟกของบรรจุภัณฑประเภทน้ีจะบอกรายละเอียดของตัวสินคาที่ถูกบรรจุอยูภายใน ไดแก ช่ือ
สินคา สรรพคุณ ผูผลิตจําหนาย และขนาดหรือปริมาตรของการบรรจุ  รายละเอียดตาง ๆ มี
ขอกําหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค จะละเวนเสียมิไดการออกแบบใหมีความสวยงามและ
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ตองมีรายละเอียดครบถวนตามขอกําหนดจึงไมใชเรื่องงายนัก ซึ่งนักออกแบบจักตองระมัดระวังเปน
พิเศษ 
 2.  บรรจุภัณฑเพ่ือการคาสง ไดแก บรรจุภัณฑที่ออกแบบข้ึนสําหรับสินคาจํานวนมาก ๆ 
เชน เปนโหล เปนกลอง หรือเปนหีบ การกําหนดรายละเอียดบนบรรจุภัณฑจะมีความแตกตางกัน
ออกไป เชน บอกช่ือสินคา จํานวนของสินคา บริษัทผูผลิตหรือขอแนะนําบางประการ เชน ขอควร
ระวัง การเก็บรักษา การกําหนดวิธีจัดวาง ขอมูลตาง ๆ อาจเปนตัวอักษรขอความหรืออาจเปน
เครื่องหมายสัญลักษณก็ได 
 3.  บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง เปนบรรจุภัณฑที่ออกแบบข้ึนเพื่อใชสําหรับขนสงโดยเฉพาะ 
ที่จะตองเนนเรื่องของความสะดวกในการขนสง การกําหนดขนาดของบรรจุภัณฑประเภทน้ีควรเนน
เรื่องของความประหยัดในการขนสง การออกแบบตองชวยใหเกิดความปลอดภัยในการขนสงดวย 
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑจึงตองบอกประเภทของสินคา ทิศทางการจัดวาง ขอควรระวังตาง ๆ เปน
ตน 
 บรรจุภัณฑมิไดเปนเพียงภาชนะบรรจุตัวสินคาเทาน้ัน หากแตจะตองแสดงหนาที่ทั้งความ
สวยงามและประโยชนใชสอยดานอื่นอีก องคประกอบสองสวนสําคัญของบรรจุภัณฑ คือ ฉลากสินคา 
และหีบหอบรรจุภัณฑที่ตองใชหลักการออกแบบกราฟกสรางสรรคใหเกิดภาพลักษณที่นาสนใจแก
ผูบริโภค 

 



 
 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

ในบทน้ีจะกลาวถึงวิธีการดําเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรี
แมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี หลังจากที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 แลว ในบทน้ี จะ
ไดกลาวถึงวิธีดําเนินงานวิจัยทีผู่วิจัยไดศึกษาวิธีการโดยมีลําดับในการนําเสนอดังน้ี 

 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือในการวิจัย 
 3.3 ออกแบบบรรจุภัณฑ 
 3.4 ประเมินความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 3.6 สรุปและอภิปราย 
  

 
ในการศึกษา “การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัด

นนทบุร”ี ผูวิจัยไดศึกษาวิธีดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดตามลําดับดังน้ี 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยเรื่องน้ีจะศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี โดยทําการวิจัยจากกลุมแมบานสตรีเขียวขจี ประชากร ไดแก สมาชิกกลุมแมบานสตรีเขียวขจ ีจังหวัด
นนทบุรี จํานวน 26 คน  

 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สรางข้ึนตามแนววัตถุประสงค
ของการวิจัย แบงออกเปนดังน้ี 

 3.2.1 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี  ผูวิจัยแบงเครื่องมือในการเก็บขอมูลเปน แบบสัมภาษณ 1 ชุด และแบบสอบถาม 1 ชุด ดังน้ี 

ชุดท่ี 1  แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ เปนแบบสัมภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง จํานวน 3 ทาน 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี โดยแบงออกเปน 3 ตอน 
ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สอบถามรูปแบบบรรจุภัณฑและตนทุนการผลิต แบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑและตนทุนแบบปลายเปด 
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3.2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  กลุมสตรีแมบานเขียว
ขจี จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อไดบรรจุภัณฑตนแบบ เพื่อจัดทําแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของกลุมสตรี
แมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ประเมินโดย ผูผลิตผลิตภัณฑขนมทองพับ จํานวน 26 คน และผูเช่ียวดานการ
ออกแบบ จํานวน 3 คน ผูวิจัยแบงเครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบประเมิน 1 ชุด คือ   

แบบประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว โดยแบงออกเปน 
3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามรูปแบบดานบรรจุภัณฑ แบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ แบบปลายเปด 
 

 เกณฑการวัดระดับตัวแปร  
   ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวัดระดับตัวแปร ตามหลักของ John W. Bast (1970) ดังตอไปน้ี  
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจดานรูปแบบบรรจุภัณฑ
ขนมทองพับกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุร ีระดับมากที่สุด  
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจดานรูปแบบบรรจุภัณฑ
ขนมทองพับกลุมสตรแีมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุร ีระดับมาก  

ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจดานรูปแบบบรรจุภัณฑ
ขนมทองพับกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุร ีระดับปานกลาง  
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจดานรูปแบบบรรจุภัณฑ
ขนมทองพับกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุร ีระดับนอย  
  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจดานรูปแบบบรรจุภัณฑ
ขนมทองพับกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุร ีระดับนอยที่สุด 
 
3.3 ออกแบบบรรจุภัณฑ 
 3.3.1 การสรางแนวคิดในการออกแบบ 
 นําผลของการศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี ใหมีประสิทธิภาพในดานรูปแบบที่นาสนใจ และโดดเดนในการถนอมผลิตภัณฑ รวมทั้งดาน
กราฟกตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายมาใชในการกําหนดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 
2 ทางเลือก 
 3.3.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนการใชวัสดุจริงจากทองตลาด สีสัน ลวดลาย ตราสัญลักษณ และขอมูล
ตางๆที่เปนตัวอักษร นํามาจัดองคประกอบ (Composition) โดยมุงเนนเพื่อสนองประโยชนทางการตลาดใน
ดานตางๆ ไดแก แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะถ่ิน สรางความทรงจํา นาประทับใจ สื่อถึงคุณประโยชนของ
ผลิตภัณฑไดอยางเดนชัด แสดงถึงภาพลักษณที่รับผิดชอบตอสังคม 
 3.3.3 การประเมินและการออกแบบ 
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 นําผลงานออกแบบบรรจุภัณฑมาสรางเปนแบบ เพื่อใชประกอบการประเมินความพึงพอใจในดาน
กราฟก ของผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 2 ทางเลือก เพื่อใหกลุมเปาหมายประเมินความพึงพอใจสรุป
ใหเหลือผลงานข้ันสุดทาย แลวนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป 
 
3.4 ประเมินความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ 
 การประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมายและผูจําหนาย จํานวน 26 คน โดยการใชแบบสอบถาม
ประกอบตนแบบตัวอยางตราสัญลักษณบรรจุภัณฑ 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการทําวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเปนดังน้ี 
  3.5.1 วิเคราะหขอมูลดานเอกสารและงานวิจัย โดยเปนการวิเคราะหที่ใชหลักทฤษฎีเหตุผล
มานําเสนอในรูปแบบการบรรยายเพื่อหาความจริง ความคิดเห็นในดานหลักการออกแบบกราฟกและบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

3.5.2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม ที่ไดจากผูเช่ียวชาญดานการ
ออกแบบ และกลุมผูผลิตผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี เพื่อนําไปเปน
แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยวิเคราะหตามลําดับดังน้ี  

1.  ตรวจสอบแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินที่ผานการกรอก
ครบถวน 

2.  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
3.6 สรุปและอภิปรายผล 
 การดําเนินการวิจัยเพื่อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี” ใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย การดําเนินงานตามข้ันตอนที่วางแผนไวทุก
ข้ันตอน นําผลมาวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรี
แมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ศึกษาและรวบรวมขอมูล สรุปเพื่ออภิปรายผล 

โดยแยกเปนหมวดหมูของขอมูลเพื่อหาความสัมพันธและมีประเด็นที่เช่ือมโยงกัน รวมถึงการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาสถิติข้ันสูงโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยาง  
   
 



 
 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี และเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี โดยผูวิจัยไดแบงการนําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละข้ันตอนการศึกษาวิจัยออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

  1.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ 

 1.2 ผลสรุปแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ จากการสัมภาษณความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

 1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามความตองการของ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี 

จังหวัดนนทบุรี 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี 

จังหวัดนนทบุรี  

 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี

1.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ 

 จากการเขาศึกษาขอมูลการผลิตผลิตภัณฑขนมทองพับน้ัน โดยการผลิตขนมทองพับทั้งหมด

ลวนแลวแตจัดทําโดยสมาชิกในกลุมสตรทีั้งสิ้น โดยใชวัตถุดิบและแรงงานในชุมชน ทั้งน้ี ไดพบวา บรรจุภัณฑ

ด้ังเดิมของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี มีรูปแบบไมหลากหลาย และทําจากวัสดุกระดาษ ซึ่งใน

การพัฒนาบรรจุภัณฑในครั้งน้ีจึงมีสวนสําคัญในการสรางเอกลักษณและสรางมูลคาสินคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ

ขนมทองพับ รวมทั้งเปนการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ใหมีรายไดเพิ่มข้ึนเชนกัน 

 ผูวิจัยจึงเขาทําการศึกษาเอกลักษณเฉพาะ ความโดดเดนของผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบาน

เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  ขอมูลตาง ๆ  ที่สามารถบอกไดถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑกลุมสตรีแมบาน

เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลตาง ๆ เหลาน้ี มาพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุม

สตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  ไดดังน้ี 
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ภาพที่ 4.1 แบบบรรจุภัณฑด้ังเดิมของผลิตภัณฑขนมทองพบั  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ีแบบที่ 1 
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ภาพที่ 4.3 การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ีแบบที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การออกแบบฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี
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1.2 ผลสรุปแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ จากการสัมภาษณความคิดเห็นผูเช่ียวชาญดานการ
ออกแบบ 
   ผูวิจัยไดเขาศึกษาขอมูลการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียว
ขจี จังหวัดนนทบุร ีแบบที่ 1 และแบบที่ 2 พรอมดวยฉลากติดบรรจุภัณฑ  โดยการนัดหมายผูเช่ียวชาญเพื่อ
สัมภาษณ ไดนําภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี
ประกอบการสัมภาษณ 

 ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบทั้งสามทานไดใหขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ดังน้ี 

 1. มีความเปนไปไดในการนําบรรจุภัณฑและฉลากมาใชในบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ 
สามารถสรางมูลคาเพิ่มในเชิงตลาด จะใหความรูสึกดูมีคุณคาและแสดงถึงเอกลักษณของกลุมผลิตภัณฑขนม
ทองพับได 
  2. การสรางภาพลักษณที่แสดงเอกลักษณทองถ่ิน และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงใน
บรรจุภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ีแบบที่ 2 
ที่ดูมีคุณคา นาซื้อ สําหรับเปนของฝากและของที่ระลึก 

  1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามความตองการบรรจุภัณฑของกลุมสตรีแมบาน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
  
 ตารางที่ 4.1 คารอยละของความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพบั กลุมสตรีแมบาน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี(N=26) 

ความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จํานวน รอยละ 
1. ทานมีความพอใจในบรรจุภัณฑเดิม 3 11.54 
2. ทานตองการบรรจุภัณฑมีความกะทัดรัด จดจําไดงาย 3 11.54 
3. ทานตองการบรรจุภัณฑมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ 4 15.38 
4. ทานตองการบรรจุภัณฑสามารถบงบอกไดถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑได 3 11.54 
5. ทานตองการบรรจุภัณฑมีลักษณะที่สะอาดปลอดภัย 3 11.54 
6. ทานตองการบรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดดเดน 7 26.92 
7. ทานตองการบรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและชัดเจน 3 11.54 

รวม 26 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมสตรีแมบานเขียวขจมีีความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑกลุมสตรีแมบาน
เขียวขจ ีคือ ตองการบรรจุภัณฑที่สวยงาม โดดเดน โดยคิดเปน รอยละ 26.92 
 

ตารางที่ 4.2 คารอยละของรูปแบบบรรจุภัณฑ (N=26) 

รูปแบบบรรจุภัณฑ จํานวน รอยละ 
1. เปนลักษณะรูปสี่เหลี่ยม 8 30.77 
2. เปนลักษณะรูปวงกลม 8 30.77 
3. เปนลักษณะรูปวงร ี 10 38.46 

รวม 26 100 
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 จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมสตรีแมบานเขียวขจมีีความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑ คือ เปนลักษณะ
รูปวงร ีโดยคิดเปน รอยละ 38.46 
 

ตารางที่ 4.3 คารอยละของรายละเอียดขอมูลที่ใหความสําคัญมากที่สุด (N=10) 

รายละเอียดขอมูลท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด จํานวน รอยละ 
1. ช่ือสินคา – ตราสินคา 8 30.77 
2. ภาพประกอบ 4 15.38 
3. สวนประกอบและคุณภาพสินคา 3 11.54 
4. ตรารับรองคุณภาพสนิคา 8 30.77 
5. ผูผลิตสินคา 3 11.54 

รวม 26 100 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมสตรีแมบานเขียวขจตีองการรายละเอียดขอมูลที่ใหความสําคัญมากที่สุด 
คือ ช่ือสินคา – ตราสินคา และตรารับรองคุณภาพสินคา โดยคิดเปน รอยละ 30.77 
 

ตารางที่ 4.4 คารอยละของตนทุนของการทําบรรจุภัณฑ (N=26) 

ตนทุนของการทําบรรจุภัณฑ จํานวน รอยละ 
1. ตนทุน 0.25 - 0.50 บาท 6 23.08 
2. ตนทุน 0.75 - 1 บาท 16 61.54 
3. ตนทุน 1.25 – 1.50 บาท 4 15.38 

รวม 26 100 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมสตรีแมบานเขียวขจมีีความตองการตนทุนของการทําบรรจุภัณฑ คือ 
ตนทุน 0.75 - 1 บาท โดยคิดเปน รอยละ 61.54 
 
 ขอเสนอแนะของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จํานวน 2 คน จากจํานวนทั้งหมด 26 คน ที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี  ใหมี
แนวทางเพื่อใหมีรูปแบบสวยงามมีเอกลักษณและเพิ่มรายไดใหกับทองถ่ินมากข้ึน โดยใหขอเสนอแนะความ
คิดเห็นซึ่งเปนคําถามปลายเปดในแบบสอบถาม ดังน้ี 
 1. ราคาตนทุนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับไมควรมีราคาแพงเกินไป สามารถจําหนายไดกําไร
พอควร  
 2. ลักษณะของบรรจุภัณฑควรเปนวัสดุที่สามารถทนทานตอการจัดเก็บรักษา เน่ืองจากพบวาบรรจุ
ภัณฑเดิม ไมทนทานตอการเก็บรักษาเทาที่ควร (เน่ืองจากเหตุอุทกภัยป 2554 ที่ผานมา) 
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ภาพที่ 4.5 รูปแบบผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาที่กลุมสตรีแมบานเขียวขจ ีไดเลือกใช  
คือ รูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจ ีจังหวัดนนทบุร ี

แบบวงรทีรงสูง 
 

โดยกลุมเปาหมายมีความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบาน
เขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี แนวทางที่ 2 เพราะบรรจุภัณฑมีลักษณะเปนแบบวงรีที่ตองการ แตรูปแบบทรงสูงทํา
ใหมีจุดสนใจและสามารถบรรจุขนมทองพับไดดีและดูสวยงามกวารูปแบบที่ 1 ซึ่งในรูปแบบที่ 1 น้ัน จากกลุม
สตรีแมบานเขียวขจีไดเคยทดลองนํามาเปนบรรจุภัณฑแลวแตไดยกเลิกไป 
 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบาน

เขียวขจี  จังหวัดนนทบุร ี 

ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางประกอบการบรรยาย โดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน 
ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจดานรูปแบบของบรรจุภัณฑขนมทองพับ  

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
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 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป 
 ตารางที่ 4.5 สถานภาพทั่วไป จําแนกตามเพศ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1.  ชาย 0 0 
2.  หญิง 26 100 

รวม 26 100 

   
จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 26 คน คิดเปน

รอยละ 100 
 
 ตารางที่ 4.6 สถานภาพทั่วไป จําแนกตามอายุ 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
1.  อายุตํ่ากวา 30 ป 0 0 
2.  อายุ 31 – 40 ป 6 23.08 
3.  อายุ 41 – 50 ป 10 38.46 
4.  อายุ 51 ป ข้ึนไป 10 38.46 

รวม 26 100 

   
จากตารางที่ 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41-50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป 

มากที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
23.08 
 
 ตารางที่ 4.7 สถานภาพทั่วไป จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
1. นักเรียน นักศึกษา  0 0 
2. ขาราชการ 0 0 
3. รัฐวิสาหกิจ  0 0 
4. พนักงานบริษัท 0 0 
5. ประกอบธุรกิจสวนตัว 26 100 

รวม 26 100 

   
จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 

26 คน คิดเปนรอยละ 100 มากที่สุด  
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 ตารางที่ 4.8 สถานภาพทั่วไป จําแนกตามรายได 

รายได จํานวน รอยละ 
1.  ตํ่ากวา 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 ข้ึนไป 0 0 

รวม 26 100 

   
จากตารางที่ 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 

26 คน คิดเปนรอยละ 100 มากที่สุด 
 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจดานรูปแบบของบรรจุภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรแีมบาน
เขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 
 ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจดานรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี

รูปแบบบรรจุภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี 
จังหวัดนนทบุรี x  S.D. แปลความ 

1. ทานมีความพอใจในบรรจุภัณฑเดิม 4.65 .476 มากที่สุด 

2. บรรจุภัณฑมีความกะทัดรัด จดจําไดงาย 4.15 .361 มาก 

3. บรรจุภัณฑมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ 4.46 .500 มาก 

4. บรรจุภัณฑสามารถบงบอกไดถึงคุณสมบัติที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑได 

3.50 .500 มาก 

5. บรรจุภัณฑมีลักษณะที่สะอาด ปลอดภัย 4.54 .500 มากที่สุด 

6. บรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดดเดน 3.62 .487 มาก 

7. บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและชัดเจน 4.62 .487 มากที่สุด 

รวม 4.22 .473 มาก 

   
  จากตารางที่ 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานรูปแบบของ
บรรจุภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.22) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก โดยในระดับมากขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ บรรจุ
ภัณฑมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ ( x =4.46) รองลงมาคือ บรรจุภัณฑมีความกะทัดรัด จดจําไดงาย 
( x =4.15) บรรจุภัณฑมีความสวยงามโดดเดน ( x =3.62) และบรรจุภัณฑสามารถบงบอกไดถึงคุณสมบัติที่
สําคัญของผลิตภัณฑได ( x =3.50) 



 
 

 

บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษา การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบาน
เขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัด
นนทบุรี และเพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรผูผลิตผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุม

สตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 26 คน  

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี   

จังหวัดนนทบุร ี

- กลุมสตรีแมบานเขียวขจมีีความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ คือ ตองการตรา

สัญลักษณที่สวยงาม โดดเดน โดยคิดเปน รอยละ 26.92 

- กลุมสตรีแมบานเขียวขจีมคีวามตองการรปูแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ คือ เปนลักษณะ

รูปวงรี โดยคิดเปน รอยละ 38.46 

- กลุมสตรีแมบานเขียวขจตีองการรายละเอียดขอมูลที่ใหความสําคัญมากที่สุด คือ ช่ือสินคา – ตรา

สินคา และตรารับรองคุณภาพสินคา โดยคิดเปน รอยละ 30.77 

- กลุมสตรีแมบานเขียวขจมีีความตองการตนทุนของการทําบรรจุภัณฑ คือ ตนทุน 0.75 - 1 บาท โดย

คิดเปน รอยละ 61.54 

- ขอเสนอแนะที่ไดจากกลุมสตรีแมบานเขียวขจใีนการพัฒนาบรรจุภัณฑ คือ 
  1. ราคาตนทุนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับไมควรมีราคาแพงเกินไป สามารถจําหนายไดกําไร
พอควร  
 2. ลักษณะของบรรจุภัณฑควรเปนวัสดุที่สามารถทนทานตอการจัดเก็บรักษา เน่ืองจากพบวาบรรจุ
ภัณฑเดิม ไมทนทานตอการเก็บรักษาเทาที่ควร (เน่ืองจากเหตุอุทกภัยป 2554 ที่ผานมา) ซึ่งลักษณะของบรรจุ
ภัณฑควรเปนบรรจุภัณฑที่หาซื้อหรือสั่งผลิตไดงายตามทองตลาด และมีราคาตนทุนตอหนวยเพิ่มไมมากจาก
ตนทุนผลิตบรรจุภัณฑเดิมที่เปนรูปแบบกระดาษ  
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5.1.2 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียว

ขจี   จังหวัดนนทบุร ี 

สมาชิกของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี จํานวน 26 คน ไดทําการตอบแบบประเมินความพึง

พอใจการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจ ีจังหวัดนนทบุรี ผลการวิเคราะห

ขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุม

สตรีแมบานเขียวขจ ีจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  ( x= 4.22) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีความพอใจในบรรจุภัณฑเดิม  อยูในระดับมากที่สุด ( x= 4.65), บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและ

ชัดเจน  อยูในระดับมากที่สุด ( x= 4.62), บรรจุภัณฑมีลักษณะที่สะอาด ปลอดภัย  อยูในระดับมากที่สุด ( x= 

4.54) รองลงมา คือ บรรจุภัณฑมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ  อยูในระดับมาก ( x= 4.46), บรรจุ

ภัณฑมีความกะทัดรัด จดจําไดงาย  อยูในระดับมาก ( x= 4.15), บรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดดเดน  อยูใน

ระดับมาก ( x= 3.62) และ บรรจุภัณฑสามารถบงบอกไดถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑได  อยูในระดับ

มาก ( x= 3.50) 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
5.2.1 ผลการประเมินแบบสอบถามกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ดานบรรจุภัณฑและ

ตนทุนการผลิต โดยกลุมเปาหมายมีความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรี
แมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี แนวทางที่ 2 เพราะบรรจุภัณฑมีลักษณะเปนแบบวงรีที่ตองการ แตรูปแบบ
ทรงสูงทําใหมีจุดสนใจและสามารถบรรจุขนมทองพับไดดีและดูสวยงามกวารูปแบบที่ 1 ซึ่งในรูปแบบที่ 1 น้ัน 
จากกลุมสตรีแมบานเขียวขจีไดเคยทดลองนํามาเปนบรรจุภัณฑแลวแตไดยกเลิกไป 
   
5.3  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  
จังหวัดนนทบุรี สรุปไดดังน้ี 
 5.3.1 ในการออกแบบบรรจุภัณฑจําเปนอยางย่ิงที่จะตองศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากร 
รวมถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑจะไดผลตรงตามความตองการของกลุมประชากรที่
ทําการศึกษา และเพื่อใหไดความพึงพอใจสูงสุดสามารถนําบรรจุภัณฑที่ไดรับการพัฒนาไปประยุกตใชภายภาค
หนา  
 5.3.2 ในการออกแบบบรรจุภัณฑควรทําการสรางแนวคิดดานการออกแบบกราฟกตราสัญลักษณ
ควบคูไปกับการออกแบบบรรจุภัณฑดวย  โดยใหความสําคัญของช่ือสินคา ตราสินคา และภาพประกอบสินคา
เพื่อใหผูบริโภคไดรูจักผลิตภัณฑ สรางภาพลักษณใหเปนที่จดจํา โดยสื่อถึงสินคาดวยรูปภาพที่ชัดเจน และจัด
วางใหสวยงาม 
 
5.4  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 การศึกษาวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี
ในครั้งน้ี  ทําใหทราบถึงบทบาทหนาที่ของตราสัญลักษณประจําผลิตภัณฑ  วาควรทําการพัฒนาตราสัญลักษณ
ประจําผลิตภัณฑควบคูไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑดวย 
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 ผลงานวิจัยในครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนควบคูกับการพัฒนาการออกแบบตรา
สัญลักษณประจําผลิตภัณฑขนมทองพับ ของกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี ตอไปในอนาคต 
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แบบสอบถามกลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี 
เร่ือง การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี

 
ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับความตองการบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรี
แมบานเขียวขจ ีจังหวัดนนทบุร ี
 

ขอ
ท่ี ความตองการรูปแบบบรรจุภัณฑ 

ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด ปานกลาง นอย 

1 ทานมีความพอใจในบรรจุภัณฑเดิม    

2 บรรจุภัณฑมีความกะทัดรัด จดจําไดงาย    

3 บรรจุภัณฑมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ    

4 บรรจุภัณฑสามารถบงบอกไดถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑได    

5 บรรจุภัณฑมีลักษณะที่สะอาดปลอดภัย    

6 บรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดดเดน    

7 บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและชัดเจน    
 
ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความตองการบรรจุภัณฑและตนทุน 
 ขอที่ 1 รูปแบบบรรจุภัณฑควรมีลักษณะตามขอใด 
   เปนลักษณะรูปสี่เหลี่ยม  
   เปนลักษณะรูปวงกลม 

 เปนลักษณะรูปวงร ี
 ขอที่ 2 รายละเอียดขอมูลทานใหความสําคัญอะไรมากที่สุด 
   ชื่อสินคา – ตราสินคา 
   ภาพประกอบ 

 สวนประกอบและคุณภาพสินคา 
 ตรารับรองคุณภาพสินคา 
 ผูผลิตสินคา 

 ขอที่ 3 จากความตองการบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ ทานคิดวาตนทุนของการทําบรรจุ
ภัณฑควรอยูในราคาเทาไหร 
   ตนทุน 0.25 - 0.50 บาท เพราะ............................................................................ 
   ตนทุน 0.75 - 1 บาท เพราะ................................................................................. 
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 ตนทุน 1.25 – 1.50 บาท เพราะ........................................................................... 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ ทําใหมี
แนวทางและการขยายการตลาดไดในลักษณะใด 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ขอบขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
 
         คณะผูวิจัย 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
เร่ือง การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี 

 
คําชี้แจง : แบบสอบถามการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  
จังหวัดนนทบุรี แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจดานรูปแบบบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  
           จังหวัดนนทบุร ี
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
 

ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลทั่วไป 
1) เพศ    ชาย 

  หญิง 
 

2) อาย ุ    อายุตํ่ากวา 30 ป     อายุ 31 – 40 ป 
    อายุ 41 – 50 ป     อายุ 51 ป ขึ้นไป 
 
3) อาชีพ   นักเรียน นักศึกษา     ขาราชการ 
    รัฐวิสาหกิจ      พนักงานบริษัท  
    ประกอบธุรกิจสวนตัว 
 
4) รายได   ตํ่ากวา 10,000 บาท     10,001 – 20,000 บาท 
    20,001 – 30,000 บาท    30,001 บาท ขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจดานรูปแบบของบรรจุภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียวขจี   
           จังหวัดนนทบุร ี
 

ขอ
ที่ 

รูปแบบบรรจุภัณฑขนมทองพับ 
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1 ทานมีความพอใจในบรรจุภัณฑเดิม      

2 บรรจุภัณฑมีความกะทัดรัด จดจําไดงาย      

3 บรรจุภัณฑมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ      

4 บรรจุภัณฑสามารถบงบอกไดถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑได      

5 บรรจุภัณฑมีลักษณะที่สะอาดปลอดภัย      

6 บรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดดเดน      

7 บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและชัดเจน      
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 ขอบขอบคุณผูตอบแบบสอบถาม ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจและ
แสดงความคิดเห็น ขอมูลของทานจะนําไปใชประโยชนในการศึกษาและสนับสนุนใหมีการพัฒนาตอไป 
 
         คณะผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ภาพแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ 
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุรี 
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การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ีแบบที่ 1 
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การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ีแบบที่ 2 
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การออกแบบฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ี
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รูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี จังหวัดนนทบุร ีแบบที่ 1 และ แบบที่ 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ภาพการเขาศึกษาขอมูลผลิตภัณฑขนมทองพับ 
กลุมสตรีแมบานเขียวขจี  จังหวัดนนทบุร ี
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 ภาพท่ี 1  คุณอุษา  แกวทับ ประธานกลุมสตรีแมบานเขียวขจ ี
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ภาพท่ี 2  ลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูลในการทําวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ศึกษาขอมูลจากผูผลิตขนมทองพับ 
 



56 
 

http://rdi.ssru.ac.th 

 
 

ภาพท่ี 4  ผลิตภัณฑขนมทองพับที่วางขายอยูในปจจุบัน 
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ภาพท่ี 5  บรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับที่ทางกลุมแมบานเลือก 
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ภาพท่ี 6  ฉลากบนบรรจุภัณฑ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจิติมา  เสือทอง 
 
ประวัติการศึกษา 

2539 ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2547 ปริญญาโท University of New South Wales 

 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน       
 อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบกราฟกและมลัติมีเดีย 
 สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 มีความชํานาญในดานการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย  
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวมัทนา  โมรากุล 
 
ประวัติการศึกษา 

2549 ปริญญาตร ี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน       
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 -  
 
 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาววรฤทัย  หาญโชติพันธุ 
 
ประวัติการศึกษา 

2553 ปริญญาตร ี        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน       
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 -  
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