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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับแยมบา้นไมห้อมรูปแบบ
ใหม่ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ และดา้นการตลาดให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
ของกฎหมายอาหาร และเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคทัว่ไปในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และ ค่าเฉล่ีย (Mean) 

 ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการบริโภคแยมของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือแยม โดยท าการซ้ือแยมเองจากซุปเปอร์มาร์เก็ต มีความถ่ีในการ
บริโภคน้อยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์ มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คือ 
การลดราคา โดยเลือกลกัษณะบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์แยม คือขวดแก้ว ท่ีมีรูปแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ 
แยม เป็นลักษณะรูปส่ีเหล่ียม  รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์แยมท่ีผู ้บริโภคให้ความส าคัญคือ  
ส่วนประกอบและคุณภาพสินคา้  

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบ A และ แบบ C  
ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย อนัดบัแรก คือ บรรจุภณัฑ์น้ีใชว้สัดุซ่ึงมีคุณสมบติั
ป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม ในขณะท่ีการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B คือ บรรจุภณัฑ์
น้ีป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้เส่ือมสภาพ แตกหกั หรือเสียหาย  ในส่วนดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์เรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ีย อนัดบัแรก คือ ภาพประกอบท่ีใช้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั ในขณะท่ี 
การพฒันาบรรจุภัณฑ์แบบ B คือโทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกับบรรจุภณัฑ์  ด้านการตลาด   
มีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย อนัดบัแรก คือ แสดงถึง



 

จ 
 

การมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีการพฒันาบรรจุภณัฑ์
แบบ B และ แบบ C คือ บรรจุภณัฑน้ี์มีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก 

โดยสรุประดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.04 
รองลงมาคือ ระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และระดับ
ความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑแ์บบ C มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B กบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ มีความสัมพนัธ์ดา้นโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์  ในเร่ืองบรรจุภัณฑ์ น้ี ป้องกันไม่ให้สินค้าเส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหายและ 
บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน ด้านการตลาด ในเร่ือง สร้างความทรงจ า  
น่าประทบัใจ และบรรจุภณัฑน้ี์มีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

 อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ มีความสัมพนัธ์ กบับรรจุภณัฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนั
ความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและขนาดท่ีพกพาได้
สะดวก และบรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑ์ได ้ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์
ในเร่ืองโทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกับบรรจุภณัฑ์ รูปแบบตัวอกัษรท่ีใช้มีความชัดเจนและ 
อ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา ดา้นการตลาด ในเร่ือง บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝาก
ของท่ีระลึก 
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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. 
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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. 
 


