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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับแยมบ้านไม้หอมรู ปแบบ
ใหม่ดา้ นโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านการตลาดให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ของกฎหมายอาหาร และเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชี ย งราย จานวน 400 ราย วิเคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้ค วามถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage)
และ ค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริ โภคแยมของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยซื้ อแยม โดยทาการซื้ อแยมเองจากซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต มีความถี่ในการ
บริ โ ภคน้ อ ยกว่ า 1 ครั้ ง/สั ป ดาห์ มี กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การขายที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คื อ
การลดราคา โดยเลือกลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิ ตภัณฑ์แยม คือขวดแก้ว ที่มีรูปแบบฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์
แยม เป็ นลัก ษณะรู ป สี่ เหลี่ ย ม รายละเอี ย ดข้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ยมที่ ผู้บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคัญ คื อ
ส่ วนประกอบและคุณภาพสิ นค้า
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ในการพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ บบ A และ แบบ C
ด้านโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย อันดับแรก คือ บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี ใช้วสั ดุซ่ ึ งมีคุณสมบัติ
ป้ องกันความชื้ นและอากาศได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ B คือ บรรจุภณ
ั ฑ์
นี้ป้องกันไม่ให้สินค้าเสื่ อมสภาพ แตกหัก หรื อเสี ยหาย ในส่ วนด้านกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ เรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ ย อันดับแรก คือ ภาพประกอบที่ ใช้มีความสอดคล้องกับเนื้ อหา และมีความคมชัด ในขณะที่
การพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แบบ B คื อโทนสี โดยรวมมี ค วามเหมาะสมกับ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ด้านการตลาด
มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ แบบ A เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย อันดับแรก คือ แสดงถึง

ง

การมีภาพลักษณ์ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบ B และ แบบ C คือ บรรจุภณั ฑ์น้ ีมีเหมาะสมสาหรับมอบเป็ นของฝากของที่ระลึก
โดยสรุ ประดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ B มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.04
รองลงมาคือ ระดับ ความคิ ดเห็ นในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ A มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.92 และระดับ
ความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์แบบ C มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็ นในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ B กับข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์ ดา้ นโครงสร้าง
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ในเรื่ องบรรจุ ภ ัณ ฑ์ น้ ี ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ สิ นค้า เสื่ อมสภาพ แตกหั ก หรื อ เสี ยหายและ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ น้ ี มี ก ารแสดงข้อมู ล ของสิ น ค้าได้ค รบถ้วน ด้านการตลาด ในเรื่ อง สร้ างความทรงจ า
น่าประทับใจ และบรรจุภณั ฑ์น้ ีมีการวางจาหน่าย และการนาเสนอ เหมาะสมกับชั้นวางสิ นค้า
อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ มีความสัมพันธ์ กับบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี ใช้วสั ดุ ซ่ ึ งมีคุณสมบัติป้องกัน
ความชื้ นและอากาศได้อย่างเหมาะสม บรรจุในปริ มาณที่ พอเหมาะใช้งานง่ายและขนาดที่ พกพาได้
สะดวก และบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี สามารถตรวจพิจารณา สิ นค้าภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ ด้านกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์
ในเรื่ อ งโทนสี โดยรวมมี ค วามเหมาะสมกับ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ รู ป แบบตัวอัก ษรที่ ใช้มี ค วามชัดเจนและ
อ่านง่าย เหมาะสมกับเนื้ อหา ด้านการตลาด ในเรื่ อง บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี เหมาะสมสาหรับมอบเป็ นของฝาก
ของที่ระลึก

จ

Independent Study Title

Development of Packaging for Baan Mai Horm Jam

Author

Miss Oracha Purananda

Degree

Master of Business Administration (Agro-Industry Management)

Advisor

Lecturer Dr.Panida Rattanapitikorn
ABSTRACT

The purposes of this independent study were to develop new packaging model for Baan Mai
Horm Jam in terms of packaging structure, graphics, and marketing in accordance with the
requirements of food law and the acceptance of consumers. Four hundred samples of consumer
were from Mueang District, Chiang Rai Province. Data were analyzed by using frequency,
percentage, and mean.
The findings of jam consumption behavior of 400 respondents revealed that the majority of
respondents had purchased the jam by themselves from supermarkets. The frequency of
consumption was less than one time per week. The promotional activity affecting the purchase
decision was the reduction of the price. The respondents chose the product from the package, which
was a glass bottle having rectangular label attached. The product details given priority by consumers
were ingredients and product quality.
Respondents commented on the development package A and C in terms of the packaging
structure based on the order of mean score. The first rank was that the packaging material properly
prevented the product from moisture and outside air while package B helped prevent the product
from being deteriorated, broken or damaged. In terms of graphics, based on the order of mean score,
the first rank was that the illustration on the product was clear and consistent with the content while
package B had appropriate overall tone color for packaging. In terms of marketing, the first rank of
package A, based on the order of mean score, was a positive image of social responsibility, such as
being eco-friendly, while packages B and C were suitable for souvenirs.

ฉ

In conclusion, the opinion on the development of package B had the highest mean score
(4.04), followed by the opinion of the development of package A (3.92), and the opinion on the
development of package C (3.72), respectively.
Analysis of the relationship between opinions in developing packaging B and general
information of respondents showed that gender, age, education, occupation were related in terms of
packaging structure. This helped prevent the product from being deteriorated, broken or damaged.
The product also displayed all product details. In terms of marketing, the image building was
impressive, and the products in these packages were sold, presented, and suitable for placing on
shelves.
The age, education, occupation, were associated with this packaging material which could
properly prevent the product from moisture and outside air. The package was filled with moderate
amount of product, making it portable in an appropriate size, and can be inspected within the
package. In terms of graphics, the overall tone color of the package was suitable. The font style was
clear and easy to read suitable for the content. In terms of marketing, the package was appropriate
for giving as a souvenir.
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