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กติตกิรรมประกาศ 

การค้นคว้าแบบอิสระฉบับ น้ี  ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสู งจาก อาจารย ์ 
ดร. พ นิ ดา รัตน ปิ ติกรณ์  อาจารย์ท่ี ป รึกษาการค้นคว้าแบบ อิสระ  และขอขอบพระคุณ  
รองศาสตราจารย์   ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิริทธ์ิธร เป็นประธานกรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระ 
อาจารย ์ ดร.พิชญลกัษณ์   พิชญกุล ท่ีเป็นกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี และอาจารย์
สมชาย วงศ์สุริยศกัด์ิ อาจารยภ์าควิชาออกแบบบรรจุภณัฑ์ และนางสาวปิยะฉัตร สีหะกุลงั เป็นนัก
ออกแบบ ท่ีไดช่้วยเหลือให้ค  าแนะน าและตรวจสอบขอ้บกพร่องจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จ
สมบูรณ์  ผูศึ้กษา        ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ประจ าคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ทุกท่าน ท่ีให้ค  าแนะน าสั่งสอน และช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการคน้ควา้แบบ
อิสระในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ และเพื่อนๆ ท่ีให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน และเป็น
ก าลงัใจท่ีดีตลอดมา 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การคน้ควา้แบบอิสระน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้สนใจ อีกทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาแก่ผูท่ี้สนใจต่อไป 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การพฒันาบรรจุภณัฑส์ าหรับแยมบา้นไมห้อม 

ผู้เขียน นางสาว อรชา  บุรานนท ์

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการอุตสาหกรรมเกษตร)  

อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารย ์ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์ 

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
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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. 



 

ช 
 

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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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

การพฒันาหีบห่อและบรรจุภณัฑ์นบัเป็นความจ าเป็นล าดบัตน้ๆของสินคา้ทุกประเภท เพราะ
หีบห่อเป็นจุดแรกท่ีโน้มน าความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้เกิดความ
งดงาม น่าเช่ือถือ  ความนิยมพิเศษ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผลิตภณัฑ์หรือเพื่อเป็นส่ือเฉพาะท่ี
บอกภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ซ่ึงผูผ้ลิตแต่ละรายต่างมุ่งพฒันาสินคา้ของตนเองให้เป็นท่ีพึง
พอใจของลูกคา้ และประกอบกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นการตลาด  การเปล่ียนแปลงไปตามสมยั
นิยมของผูบ้ริโภค บรรจุภณัฑ์จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีผูผ้ลิตสินคา้มกัจะน ามาใชส้ร้างความแตกต่าง หรือเพิ่ม
คุณค่าให้กบัสินคา้ ท าให้ยอดจ าหน่ายสูงข้ึน หรือสามารถตั้งราคาให้สูงข้ึนได ้(สิรางค์ กลัน่ค  าสอน, 
2557 : ออนไลน์) 

ปัจจุบันผลไม้เมืองหนาวนิยมปลูกกันมากข้ึนโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย  
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงท่ีมีการวิจัยพืชพันธ์ุท่ีหลากหลายสร้างอาชีพแก่
ชาวเขา นอกเหนือจากผกั และดอกไมเ้มืองหนาวแลว้ พืชส าคญัชนิดหน่ึงท่ี มีการส่งเสริม คือผลไม ้ 
นอกจากจะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณป่าไมใ้นประเทศแลว้ ยงัถือเป็นป่ากินได ้คือผลผลิตสามารถน าไปใช้
ประโยชน์และสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรอีกทางหน่ึง โดยเฉพาะผลไมเ้มืองหนาวเช่น สตรอเบอร่ี  
ลูกหม่อน ลูกพลมั รวมถึงผลไมข้ึ้นช่ือของจงัหวดัเชียงราย  คือ สับปะรดนางแล และล้ินจ่ี  ไดถู้กน ามา
แปรรูปเป็นแยมผลไมเ้พื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัผลไมท่ี้ออกในแต่ละฤดูกาล ซ่ึงแยมผลไมไ้ดรั้บความนิยม
จากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากในช่วงฤดูการท่องเท่ียว (Positioning, 2557: ออนไลน)์ 

ผลิตภณัฑ์แยมบา้นไมห้อมเร่ิมตน้ จากการท าแยมสตรอเบอร่ีเพียงอยา่งเดียวบริโภคกนัเองใน
ครอบครัวและท าเป็นอาหารวา่งและของฝากให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัท่ีเกสท์เฮา้ส์บา้นไมห้อมซ่ึง
ตั้งอยูใ่น อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย จากการผลิตแยมเพียงชนิดเดียว ก็ไดพ้ฒันาน าผลไมเ้มืองหนาว
และผลไมข้ึ้นช่ือของจงัหวดัเชียงรายมาผลิตเป็นแยมผลไมท่ี้มีความหลากหลายมากข้ึน จึงเป็นสินคา้
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หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ระดับ  4 ดาว และได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้มาตรฐาน  Good Manufacturing Practice : GMP และ 
Hazard analysis and critical control points : HACCP อีกด้วย  ในการจัดจ าหน่ายแยมบ้านไม้หอม
เร่ิมต้นจากการวางขายในเกสท์เฮาส์บ้านไม้หอม ร้านกาแฟและร้านขายของฝาก จ าหน่ายทาง
อินเตอร์เนต รวมถึงจ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงถือว่าเป็นของฝากประจ า
จงัหวดัเชียงราย 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แยมบ้านไม้หอมมีผลิตภัณฑ์ทั้ งหมด 6 ชนิด ได้แก่  แยมสับปะรด  
แยมลูกไหน แยมลูกหม่อน แยมสตรอเบอร่ี แยมล้ินจ่ี และแยมสามสหาย ซ่ึงในอนาคตทาง
ผูป้ระกอบการมีการวางแผนท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ด้านบรรจุภณัฑ์และปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมี
รูปทรงของขวดบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่ทนัสมยัไม่สะดวกในการเปิดรับประทานและไม่ระบุรายละเอียดของ
สินคา้ครบถ้วน และไม่ชัดเจนท าให้บรรจุภณัฑ์แยมบา้นไมห้อมไม่มีจุดเด่น รวมถึงไม่ดึงดูดความ
สนใจจากลูกคา้ในการวางจ าหน่ายเท่าท่ีควร  ทางผูป้ระกอบการจึงตระหนกัถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์
ด้านบรรจุภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรจุภณัฑ์เชิงการคา้  และเพื่อให้สะดวกในการรวมกลุ่ม
สินคา้ต่อหน่วยขนส่ง  และปรับปรุงฉลากให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ เพิ่มรายละเอียดท่ีมาของแยม
บา้นไมห้อมใหค้รบถว้นสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของส านกังานอาหารและยา (อย.)  และเพื่อรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะขยายช่อง
ทางการจ าหน่ายและรองรับนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอาเซียน  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด 
นอกจากน้ีการเปล่ียนช่องทางการจดัจ าหน่าย การเขา้สู่ระบบการขายจ าพวกซุปปอร์มาร์เก็ตย่อมมี
ความจ าเป็นตอ้งพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสม และยงัสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดใน
การส่งเสริมการขายโดยกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์  ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง
ความนิยมใหแ้ก่สินคา้  นอกเหนือจากประโยชน์ท่ีไดจ้ากการแปรรูปผลิตภณัฑแ์ยมผลไม ้

ดังนั้ น  ผู ้ศึ กษาเลือกการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส าห รับแยมบ้านไม้หอม เพื่ อป รับป รุง 
ฉลากและบรรจุภณัฑ์ใหม่ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ และดา้นการตลาดให้มี
ความสวยงามและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน และท าใหท้ราบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบรรจุภณัฑแ์ยม
บ้านไม้หอม เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูป้ระกอบการ ในการปรับปรุงและพัฒนา  
บรรจุภณัฑต่์อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

เพื่อพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับแยมบ้านไมห้อมรูปแบบใหม่ด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ด้าน
กราฟิกบรรจุภณัฑ์ และด้านการตลาดให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของกฎหมายอาหาร และเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภค 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์แยมบ้านไม้หอมท่ี 
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายอาหาร 

1.3.2 ทราบถึงความคิดเห็นของผู ้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์แยมบ้านไม้หอมเป็นข้อมูล
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูป้ระกอบการ ในการปรับปรุงและพฒันาบรรจุภณัฑ์ 

1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

บรรจุภณัฑ์ หมายถึง ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อส าหรับผลิตภณัฑ์ เพื่อปกป้องความเสียหายของ
ผลิตภณัฑ์ รักษาคุณภาพ เกิดความสะดวกในการใช้สอย สะดวกในการขนส่งและเพื่อการส่ือสาร
ต่างๆ และการตลาด (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550) 

การพฒันาบรรจุภณัฑ์ หมายถึง การส่งเริมการตลาดโดยผ่านการออกแบบรูปทรงกราฟิกบน
บรรจุภณัฑ์ พร้อมทั้งมีความรู้ทางเทคนิคในด้านการบรรจุภณัฑ์เพื่อพฒันาออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้
ประสบความส าเร็จในเชิงการคา้ (ปุ่น คงเจริญเกียรติและ สมพง คงเจริญเกียรติ, 2541) 

ผลิตภัณฑ์แยม  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผกั ผลไม้หรือสมุนไพร ชนิดเดียวหรือตั้ งแต่  
2 ชนิดข้ึนไปผสมกบัสารท่ีให้ความหวาน อาจผสมกรดซิทริก เพกทิน น ้ าผกัหรือน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ดว้ย
ก็ได ้แลว้ท าใหมี้ความขน้หนืดพอเหมาะ (มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน, 2547) 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาการพฒันาบรรจุภณัฑส์ าหรับแยมบา้นไมห้อม โดยใชแ้นวคิดและทฤษฏีดงัน้ี 
2.1 การบรรจุภณัฑ์ 
2.2 การออกแบบกราฟิก 
2.3 บรรจุภณัฑ ์: บทบาทและหนา้ท่ีในการตลาด 
2.4 ทฤษฎีคุณค่าตราสินคา้ 
2.5 แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.6 ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการแยมบา้นไมห้อม 
2.7 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8 แนวคิดการออกแบบบรรจุภณัฑแ์บบ A แบบ B และแบบ C 
2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.1 การบรรจุภัณฑ์ 

การบรรจุภณัฑ์ (Packaging) คือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการตลาด ในการใช ้
วสัดุชนิดใดชนิดหน่ึงมาสรรค์สร้างภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กบัผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ปกป้องความ
เสียหายของผลิตภณัฑ์ รักษาคุณภาพ เกิดความสะดวกในการใช้สอย สะดวกในการขนส่งและเพื่อ 
การส่ือสารต่างๆและการตลาด โดยมีค่าใช้จ่ายท่ี เหมาะสม โดยการใช้ทั้ งศาสตร์ ศิลปะ และ
เทคโนโลยร่ีวมกนั (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550) 

2.1.1 ประเภทของบรรจุภณัฑ ์

บรรจุภณัฑแ์บ่งตามการออกแบบ ดว้ยหลกัการในการออกแบบ สามารถจ าแนกประเภท
ของบรรจุภณัฑไ์ดเ้ป็น 3 จ าพวก คือ 

1) บรรจุภณัฑ์ชั้นในหรือปฐมภูมิ (Primary Packaging) เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีห่อหุ้มตวั
สินค้าอยู่ชั้ นในสุดติดกับตัวสินค้า ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้ นในมีปัจจัยส าคัญ ท่ีต้อง
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พิจารณา 2 ประการคือ อนัดบัแรกจะตอ้งมีการทดสอบจนมัน่ใจว่าอาหารท่ีผลิตและบรรจุภณัฑ์ท่ี
เลือกใช้จะต้องเข้ากนัได้ (Compatibility) หมายความว่าตวัอาหารจะไม่ท าปฏิกิริยากับบรรจุภณัฑ ์
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจเกิดจากการแยกตวัของเน้ือวสัดุบรรจุภณัฑ์เขา้สู่อาหาร (Migration) หรือท าให้
บรรจุภณัฑเ์ปล่ียนแปลงรูปทรงไป 

2) บรรจุภัณฑ์ชั้ น ท่ีสองหรือทุ ติยภูมิ  (Secondary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ 
ท่ีรวบรวมบรรจุภณัฑ์ชั้นแรกเขา้ดว้ยกนัเพื่อเหตุผลในการป้องกนัหรือจดัจ าหน่ายสินคา้ได้มากข้ึน
หรือดว้ยเหตุผลในการส่งในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ชั้นท่ีสองน้ีมกัจะเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีตอ้งวางแสดง
บนห้ิง ณ จุดขายดงันั้น การเนน้ความสวยงามและภาพพจน์ของบรรจุภณัฑ์ชั้นท่ีสองจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ 

บรรจุภณัฑ์ชั้นในหรือปฐมภูมิ (Primary Packaging) และบรรจุภณัฑ์ชั้นท่ีสอง
หรือทุติยภูมิ (Secondary Packaging) มี ช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ าหน่ายปลีก
(Commercial Packaging) 

3) บรรจุภัณฑ์ ชั้ น ท่ี ส ามห รือต ติย ภู มิ  (Tertiary Packaging) หน้ า ท่ีหลักของ 
บรรจุภณัฑ์น้ีคือการป้องกันสินคา้ระหว่างการขนส่ง การออกแบบบรรจุภณัฑ์ชั้นท่ีสามน้ีจึงต้อง
ค านึงถึงความสามารถในการป้องกนัสินคา้ระหว่างการขนส่ง บรรจุภณัฑ์ชั้นท่ีสามน้ีจึงเรียกอีกช่ือ
หน่ึงวา่บรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง (Distribution Packaging) 

2.1.2 หนา้ท่ีของบรรจุภณัฑ ์

หน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์อาหารแปรรูปมีความสอดคล้องกับวิทยาการ 2 ด้าน คือ ด้าน
เทคนิคและดา้นการตลาด จ าแนกไดด้งัน้ี 

1) การท าหนา้ท่ีบรรจุใส่ ไดแ้ก่ ใส่-ห่อสินคา้ ดว้ยการชัง่ ตวง วดั นบั 
2) การท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครอง ไดแ้ก่ ป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้เสียรูป แตกหกั ไหลซึม 
3) การท าหน้าท่ีรักษาคุณภาพอาหาร ได้แก่ การใช้วสัดุท่ีป้องกันอากาศซึมผ่าน

ป้องกนัแสงป้องกนัก๊าซเฉ่ือยท่ีฉีดเขา้ไปชะลอปฏิกิริยาชีวภาพ ป้องกนัความช้ืนจากภายนอก 
4) การท าหน้าท่ีขนส่ง ไดแ้ก่ กล่องลูกฟูก ลงัพลาสติก ซ่ึงบรรจุสินคา้หลายห่อเพื่อ

ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและขนส่งสินคา้ไปยงัแหล่งผลิตหรือแหล่งขาย 
5) การวางจ าหน่าย คือการน าบรรจุภณัฑ์ท่ีมีสินคา้แปรรูปอยู่ภายในวางจ าหน่ายได้

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใหเ้ห็นสินคา้ สามารถวางนอนหรือวางตั้งไดโ้ดยสินคา้ไม่ไดรั้บความเสียหาย 
6) ท าหนา้ท่ีส่งเสริมการขายเพราะบรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบสวยงามสามารถใชเ้ป็นส่ือ

โฆษณาไดด้ว้ยตวัเอง รวมถึงการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อใชเ้ฉพาะกาล 
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7) ท าหน้าท่ีเป็นฉลากแสดงข้อมูลอาหารแปรรูป ได้แก่ ข้อมูลทางโภชนาการ
ส่วนประกอบของอาหาร วนัท่ีผลิต วนัหมดอายุและเลขทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) 

8) ตั้งราคาได้สูงข้ึนเน่ืองจากบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า  
สร้างความนิยมใหสิ้นคา้ จากตราและเคร่ืองหมายการคา้ท าใหเ้กิดความภกัดี (Loyalty) ในตวัสินคา้ 

9) ใหค้วามถูกตอ้งรวดเร็วในการขาย โดยการพิมพบ์าร์โคด้บนบรรจุภณัฑ์ 

2.1.3 วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ์ 

1) ไมแ้ละเยือ่ไม ้
ไมเ้ป็นวสัดุธรรมชาติท่ีถูกน ามาใชผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่โบราณ ใชท้ั้งส่วนท่ีเป็น

ใบและล าตน้ เช่น ตะกร้า กระบุง ชะลอม เป็นตน้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีการผลิตกระดาษกา้วหน้ามาก
ข้ึน มีการแปรรูปไมใ้ห้เป็นเยื่อกระดาษแลว้น ามาผลิตเป็นกระดาษในรูปแบบต่างๆกนั เช่น กระดาษ
เหนียว กระดาษแกว้ แลว้น ากระดาษเหล่าน้ีมาแปรรูปอีกเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ท่ีน าไปใชใ้นการ
ผลิตบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งมากท่ีสุดเน่ืองจากราคาถูกและรับแรงกระแทกไดดี้ และออกแบบเป็น
รูปทรงต่างๆไดง่้าย พิมพสี์ได ้ผลิตไดง่้ายใชง้านไดส้ะดวก นอกจากน้ียงัน ากระดาษไปผลิตซองและ
ถุง ซ่ึงสามารถพิมพล์ายได ้สามารถบรรจุผลิตภณัฑ์และถือติดตวัไปไหนๆได ้นบัเป็นส่ือการส่งเสริม
การขายท่ีบอกถึงแหล่งท่ีมาและโฆษณาสินคา้ไดดี้ 

2) แกว้ 
เป็นวสัดุท่ีน ามาใชก้นันานกวา่ 4,000 ปี มีคุณสมบติัท่ีดีในการบรรจุส่ิงท่ีตอ้งการ 

ป้องกนัปฏิกิริยาทางเคมี ทนแรงกดไดดี้ มีความแข็งแรงกวา่เหล็ก ใส ดูมีคุณค่า ขวดแกว้มกัมีปัญหาท่ี 
ฝาปิด-เปิด และตน้ทุนของค่าตน้แบบ (Mold) แพงมาก ตอ้งผลิตคร้ังละมากๆ เป็นแสนหรือลา้นขวด 
ยกเวน้แต่จะใช้ขวดท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ไป นอกจากน้ีขวดแกว้ท่ีแข็งแรงท่ีสุดคือขวดกลม ซ่ึงท าให้
เปลืองท่ีในการขนส่งและต้องการบรรจุภณัฑ์อีกชั้นหน่ึง เช่น ขวดเหล้าชนิดต่างๆท่ีส่งมาขายจาก
ต่างประเทศจะบรรจุใส่กล่องกระดาษแขง็แรงอีกชั้นหน่ึง ขอ้ดีของขวดท่ียงัคงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากคือ 
น ากลบัมาหมุนเวยีนใชก้นัไดอี้กหลายๆรอบและเม่ือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ยงัน ากลบัมาผลิตใหม่ได ้

3) โลหะ 
บรรจุภณัฑท่ี์ใชม้ากท่ีสุดคือ กระป๋อง ซ่ึงผลิตจากแผน่เหล็กบางชุบดีบุก เน่ืองจาก

สามารถทนความร้อนไดดี้ น าไปตม้ฆ่าเช้ือได ้แขง็แรงและสามารถบรรจุไดร้วดเร็ว จึงน ามาใชใ้นการ
บรรจุอาหารประเภทท่ีตอ้งการปิดสนิท และฆ่าเช้ือโรคดว้ยความร้อน แต่กระป๋องมีขอ้เสียท่ีอาจบุบ 
ฉีกขาดได ้หากไดแ้รงกระแทกมากและการชุบไม่ดีพอจะท าปฏิกิริยากบัอาหารท่ีบรรจุได ้ในปัจจุบนั 
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วสัดุโลหะชนิดใหม่ท่ีก าลังได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆคือ แผ่นอลูมิเนียม (Aluminium Foil) 
ท่ีน ามาท าเป็นซองบรรจุอาหารชนิดต่างๆท่ีมีไขมนัและตอ้งการป้องกนัไม่ให้อากาศเขา้แผ่นเปลว
อลูมิเนียมน้ี นอกจากจะป้องกันความช้ืน อากาศและกล่ินรสได้ดี ยงัให้ภาพคุณค่าสูงข้ึนกับตัว
ผลิตภณัฑ ์เพราะมีความเงาแวววาวสะทอ้นแสงเรียกร้องสายตาไดดี้ 

4) พลาสติก 
เป็นวสัดุท่ีมีแนวโน้มการใช้เพิ่มสูงมาก เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีสามารถเปล่ียน

รูปทรงไดห้ลายลกัษณะ มีวสัดุพลาสติกใหเ้ลือกหลายชนิด ราคาประหยดั สามารถพิมพต์กแต่งสอดสี
ได้สวยงาม การผลิตลงทุนน้อย แต่อย่างไรก็ดีการเลือกใช้พลาสติกต้องมีความเข้าใจ เพราะมี
คุณสมบัติท่ีแตกต่างกันอยู่มาก ตลอดจนปฏิกิริยาเคมีบางประการ และท่ีส าคัญประมาณการใช้
พลาสติกมากข้ึนยอ่มก่อผลดา้นส่ิงแวดลอ้มในการเพิ่มปริมาณขยะมากข้ึนอีกดว้ย 

2.1.4  การพฒันาบรรจุภณัฑ ์

การส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์อาหาร ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม การส่งเสริมท่ีมี
ประสิทธิภาพและท าได้ง่าย คือ การส่งเสริมการตลาดโดยผ่านการออกแบบรูปทรงกราฟิกบน 
บรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้ งมีความรู้ทางเทคนิคในด้านบรรจุภณัฑ์ เพื่อพฒันาออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้
ประสบความส าเร็จในเชิงการคา้ 

การพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 

1) โครงสร้าง เป็นการออกแบบทางด้านเทคนิคและทางกายภาพของบรรจุภณัฑ ์
โดยเน้นกระบวนการบรรจุใส่ การรักษาคุณภาพดว้ยการประเมินอายุของอาหาร และการป้องกนัท่ี
เหมาะสมต่อการขนส่งและกระจายสินคา้ 

2) กราฟิก เป็นการออกแบบรายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ
และส่ือความหมายให้แก่ผูบ้ริโภค พร้อมทั้งสามารถโนม้นา้วใหเ้กิดการสั่งซ้ือ การออกแบบกราฟิกจะ
เนน้ในเร่ืองของการตลาด 
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2.1.5  มูลเหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ 

มูลเหตุหลกัเกิดจากมูลเหตุทางด้านการตลาดและการผลิต ซ่ึงสามารถอธิบายได้ด้วย 
วฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑ ์(Product Life Cycle) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นแนะน าผลิตภณัฑ ์
2) ขั้นตลาดเจริญเติบโต 
3) ขั้นตลาดอ่ิมตวั 
4) ขั้นตลาดตกต ่า 

 
ภาพท่ี 2.1 ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ 

ท่ีมา : บรรจุภณัฑ์อาหาร (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550) 

พิจารณามูลเหตุของการพฒันาบรรจุภณัฑ ์อาจสืบเน่ืองมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1) มูลเหตุจากภายนอกองคก์ร 
เร่ิมจากผลิตภัณฑ์อันเป็นส่วนประสมการตลาดอันดับแรก มูลเหตุภายนอก

องค์กรท่ีท าให้ตอ้งมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์มกัจะเกิดจากสภาวะคู่แข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ
เติบโตหรือขั้นตอนการแข่งขันของวฏัจกัร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนท่ีจะถึงขั้นตกต ่า การพัฒนา 
บรรจุภณัฑ์ใหม่มกัจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงหรือยืดขั้นอ่ิมตวัให้ยาวออกไปอีกระยะหน่ึงแมว้่าก าไรจะ
เลยจุดสูงสุดไปแลว้ก็ตาม 

การเปล่ียนช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น การเขา้สู่ระบบการขายจ าพวกไฮเปอร์
มาร์เก็ตย่อมมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสม  การรวมกลุ่มสินคา้ต่อหน่วยขนส่ง 
การเปล่ียนระบบการจดัส่ง เช่น การขนยา้ยไปยงัศูนยร์วมการจดัส่งหรือท่ีเรียกวา่ Distribution Center 
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หรือ D.C. ของคู่ค้า บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้จ  าเป็นต้องได้รับการพฒันาใหม่ให้เหมาะสมกับการท างาน 
ณ D.C. ของคู่คา้ 

มูลเหตุส าคญัภายนอกอีกประการหน่ึงคือ กฎหมาย เม่ือไรก็ตามท่ีมีการออกกฎ
ขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกบัฉลากและบรรจุภณัฑย์อ่มตอ้งมีการออกแบบพฒันาบรรจุภณัฑใ์หม่ 

2) มูลเหตุจากภายในองคก์ร 
จากหลกัการวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ สินคา้แต่ละอย่างมีโอกาสเขา้สู่ขั้นตอน

การตกต ่าและหายไปจากตลาด ด้วยเหตุน้ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งสรรหา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด ดงันั้นปัจจยัภายในองค์กรอนัดบัแรกในการพฒันาบรรจุภณัฑ์คือการ
พฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้ใหม่ ในการออกแบบควรค านึงถึงแต่ละขั้นตอนของวฏัจกัรชีวิตและ
ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เตรียมไวล่้วงหน้า เม่ือส่วนประสมการตลาดมีการเปล่ียนแปลง แนว
ทางการพฒันามกัเป็นการส่งเสริมหน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์ต่างๆ เช่น การปรับปรุงพฒันาความสวยงาม 
การปรับปรุงเพื่อยกระดบัการป้องกนัสินคา้ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มสมรรถนะการใชง้านและเอ้ืออ านวย
ความสะดวกของบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

3) มูลเหตุจากดา้นเทคโนโลย ี
กระแสโลกานุวตัรของโลกธุรกิจ วิวฒันาการทางเทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

บรรจุภณัฑ์มีเกิดข้ึนเสมอ เช่น การใชส้ัญลกัษณ์รหสัแท่งท่ีจะน าไปสู่การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การ
ใชร้ะบบการพิมพแ์บบไร้สัมผสั การบรรจุภายใตส้ภาวะปลอดเช้ือ เป็นตน้ ววิฒันาการทางเทคโนโลยี
เหล่าน้ีลว้นมีบทบาทต่อการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ หรือพฒันาบรรจุภณัฑใ์หม่ 

การพฒันาบรรจุภณัฑ์ควรจะพฒันาให้เกิดผลกระทบทั้งระยะสั้ นและระยะยาว  
ผลกระทบในระยะสั้ นคือ การส่งผลให้ยอดขายพุ่งข้ึนอย่างรวดเร็ว ผลกระทบในระยะยาวเป็นส่ิงท่ี
ส าคญักวา่และเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์อยา่งแทจ้ริงวา่การพฒันาบรรจุภณัฑ์นั้นส าเร็จหรือไม่ คือความสามารถ
ในการดึงใหผู้บ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายกลบัมาซ้ือซ ้ าอยูเ่ร่ือยๆ 

2.1.6 การใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นกลยทุธ์ทางดา้นการตลาด 

บรรจุภณัฑ์มีบทบาทท่ีส าคญั เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์สามารถท าหน้าท่ีส่งเสริมการขาย 
กระตุน้ยอดขายให้เพิ่มข้ึน ในเวลาเดียวกนัมีโอกาสลดตน้ทุนสินคา้อนัจะน าไปสู่ยอดก าไรสูงสุดซ่ึง
เป็นเป้าหมายของทุกองคก์รในระบบการคา้เสรี 

ค านิยาม "การตลาด" คือ กระบวนการทางดา้นบริหารท่ีรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายโดย
การคน้หาความตอ้งการและสนองความตอ้งการนั้นเพื่อบรรลุถึงก าไรท่ีตอ้งการ 
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ตามค านิยาม การตลาดประกอบดว้ยองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ คือ กลุ่มเป้าหมาย 
การตอบสนองความตอ้งการและก าไร การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้นจ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลจาก
ตลาดพร้อมทั้งคน้หาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในรูปของการบริโภคสินคา้หรือบริการ ส่วนการ
ตอบสนองความตอ้งการนั้น ตอ้งใชก้ลไกทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด เพื่อชกัจูงให้กลุ่มเป้าหมาย
หรือผูซ้ื้อใหเ้ลือกสินคา้เราแทนท่ีจะซ้ือของคู่แข่งเพื่อบรรลุถึงก าไรท่ีก าหนดไว ้

การออกแบบพฒันาบรรจุภณัฑ์ยงัมีบทบาทช่วยเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางดา้นการตลาด 
ดงัน้ี 

1) การใช้โฆษณา บรรจุภณัฑ์จ าตอ้งออกแบบให้จ าได้ง่าย ณ จุดขาย หลงัจากลุ่ม
เป้าหมายไดเ้ห็นหรือฟังโฆษณาแลว้ ในกลยุทธ์น้ีบรรจุภณัฑ์มกัจะตอ้งเด่นกวา่คู่แข่งหรือมีกราฟิกท่ี
สะดุดตาโดยไม่ตอ้งใหก้ลุ่มเป้าหมายมองหา ณ จุดขาย 

2) การเพิ่มช่อทางการจ าหน่าย ช่องทางการจ าหน่ายท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจจ าเป็นตอ้ง
มีการออกแบบปริมาณสินคา้ต่อหน่วยขนส่งใหม่เพื่อลดค่าใชจ่้าย หรือมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับ 
จุดขายใหม่ การเพิ่มห้ิง ณ จุดขายท่ีเรียกว่า POP (Point of  Product) อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการขาย
เม่ือเปิดช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ 

3) เจาะตลาดใหม่ มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ในการเจาะ
ตลาดใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งเปล่ียนตราสินคา้ใหม่อีกดว้ย 

4) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินค้าเก่า อาจใช ้
บรรจุภัณฑ์เก่าแต่เปล่ียนสีใหม่เพื่อแสดงความสัมพนัธ์กับสินค้าเดิมหรืออาจใช้เทคนิคของการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่หมด แต่อาจคงตราสินคา้และรูปแบบเดิมไวเ้พื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
กลุ่มท่ีเคยเป็นลูกคา้ประจ าของสินคา้เดิม 

5) การส่งเสริมการขาย จ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ เพื่อเน้น
ให้ผูบ้ริโภคทราบว่ามีการเพิ่มปริมาณสินคา้ การลดราคาหรือการแถมสินคา้ รายละเอียดบนบรรจุ
ภณัฑย์อ่มมีส่วนช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคอยากซ้ือมากข้ึน 

6) การใช้ตราสินค้า เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีเพื่อสร้างความทรงจ าท่ีดีต่อ
สินคา้บรรจุภณัฑท่ี์มีตราสินคา้ใหม่ควรจะไดรั้บการออกแบบใหม่ดว้ยการเนน้ตราสินคา้  

7) เปล่ียนขนาดหรือรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ โดยปกติสินคา้แต่ละชนิด มีวฏัจกัรชีวิต
ของตวัมนัเอง (Product  Life Cycle) เม่ือถึงวฏัจกัรชีวิตช่วงหน่ึงๆ จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนโฉมของ 
บรรจุภณัฑ์เพื่อยืดอายุของวฏัจกัร ในบางกรณี การเปล่ียนขนาดอาจเกิดจากนวตักรรมใหม่ทางดา้น
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บรรจุภณัฑ์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งการออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่เพื่อรักษาหรือขยายส่วน
แบ่งการตลาด 

ส่ิงส าคญัท่ีสุดของการพฒันาบรรจุภณัฑ์ คือการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพราะปัจจยั
ต่างๆท่ีมีอิทธิพลในการออกแบบอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัทางดา้นตลาด
และช่องทางการจ าหน่าย ด้วยเหตุน้ีความต้องการด้านตัวสินค้าและบรรจุภณัฑ์จ  าต้องพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยค านึงถึงปัจจยัทางดา้นการผลิตและความสามารถในการ
แปรรูปบรรจุภณัฑเ์ป็นเกณฑ์ 

2.2 การออกแบบกราฟิก 

หมายถึง การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่เพื่อประโยชน์ และความงามดว้ยการน าส่วนประกอบของการ
ออกแบบมาใช้ (Elements of Design) และหมายถึงการปรับปรุงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วคิดดดัแปลงให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน (Organize and Reorganize) (วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ,์ 2551) 

2.2.1 ความส าคญัของงานกราฟิก 
1) การออกแบบท่ีดีจะช่วยจดัระเบียบของสาระขอ้มูลใหมี้ความกระชบัและชดัเจน 
2) ช่วยใหร้ะบบการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารมีความฉบัไวและรัดกุม 
3) ช่วยสร้างสรรคส์ัญลกัษณ์ทางสังคมเพื่อการส่ือความหมายร่วมกนั 
4) ช่วยพฒันาระบบการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
5) ท าใหผู้รั้บสารขอ้มูลเกิดแนวคิดสร้างจินตภาพไดดี้ และมีแนวคิดส่ิงใหม่อยูเ่สมอ 
6) สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างค่านิยมทางความงาม 
7) ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางธุรกิจและการพฒันาทางอุตสาหกรรม 

2.2.2 งานกราฟิกบนบรรจุภณัฑ ์

บรรจุภณัฑ์มีหน้าท่ีหลกัคือเป็นตวัภาชนะส าหรับบรรจุสินคา้ มีหลายรูปแบบแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะของสินคา้ เช่น เป็นห่อ เป็นหีบ เป็นกล่อง ฯลฯ บรรจุภณัฑ์จะมีขนาดต่างๆ ตาม
ขนาดท่ีบรรจุการออกแบบบรรจุภณัฑแ์บ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้3 กลุ่มตามลกัษณะหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) บรรจุภัณฑ์ส าหรับการค้าปลีก บรรจุภัณฑ์ประเภทค้าปลีกต้องออกแบบให้
สวยงาม สะดวกสบายในการใชส้อย น่าใช ้บรรจุภณัฑ์ของสินคา้บางชนิดนกัออกแบบจะพยายามคิด
และสร้างแบบท่ีเน้นความสวยงามเป็นพิเศษ จนท าให้มีผูส้นใจเก็บสะสมหรือตั้งโชวค์วามสวยงาม 
ลักษณะของงานกราฟิกของบรรจุภณัฑ์ประเภทน้ีจะบอกรายละเอียดของตวัสินค้าท่ีถูกบรรจุอยู่
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ภายใน ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้ สรรพคุณ ผูผ้ลิตจ าหน่ายและขนาดหรือปริมาตรของบรรจุ รายละเอียดต่างๆ 
มีขอ้ก าหนดโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค ละเวน้มิได ้ 

2) บรรจุภณัฑ์เพื่อการคา้ส่ง ได้แก่บรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบข้ึนส าหรับสินคา้จ านวน
มากๆ เช่น เป็นโหล เป็นกล่องหรือเป็นหีบ การก าหนดรายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์จะมีความแตกต่าง
กนัออกไป เช่น บอกช่ือสินคา้ จ  านวนของสินคา้ บริษทัผูผ้ลิตหรือขอ้แนะน าบางประการ เช่น ขอ้
ระวงั การเก็บรักษา การก าหนดวิธีจัดวาง ข้อมูลต่างๆ อาจเป็นตัวอักษรข้อความ หรืออาจเป็น
เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ก็ได ้

3) บรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบข้ึนเพื่อใช้ส าหรับขนส่ง
โดยเฉพาะ ท่ีจะตอ้งเนน้เร่ืองของความสะดวกในการขนส่ง การก าหนดขนาดของบรรจุภณัฑ์ประเภท
น้ีควรเน้นเร่ืองของความประหยดัในการขนส่ง การออกแบบตอ้งช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการ
ขนส่งดว้ย รายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์จึงตอ้งบอกประเภทสินคา้ ทิศทางการจดัวาง ขอ้ระวงัต่างๆ เป็น
ตน้ 

บรรจุภณัฑ์มิได้เป็นเพียงภาชนะบรรจุตวัสินคา้เท่านั้น แต่จะตอ้งแสดงหนา้ท่ีทั้ง
ความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยดา้นอ่ืน องค์ประกอบสองส่วนส าคญัของบรรจุภณัฑ์คือ ฉลาก
สินค้า และหีบห่อบรรจุภณัฑ์ ท่ีต้องใช้หลักการออกแบบกราฟิก สร้างสรรค์ให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ี
น่าสนใจแก่ผูบ้ริโภค 

การออกแบบฉลากสินค้า (Labels Design) ฉลากสินค้าจะติดมากับตวัสินค้าท่ี
บรรจุในรูปขวด กล่อง ห่อ กระป๋องหรือรูปแบบอ่ืนตามลกัษณะ และประเภทของสินคา้ ฉลากสินคา้
จะช่วยให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ ในบางคร้ังฉลากสินคา้ช่วยให้สามารถ
ตดัสินใจเลือกซ้ือใช้สินคา้ได ้รายละเอียดท่ีปรากฏบนฉลากไดแ้ก่ ช่ือผลิตภณัฑ์ ช่ือบริษทั ท่ีอยูข่อง
ผูผ้ลิต ประเภท ชนิด สีของวสัดุท่ีใช้ ขนาดน ้ าหนักหรือปริมาตร ส่วนผสม วิธีใช้หรือสรรพคุณ 
ตวัอยา่งเช่น ฉลากอาหาร ให้รายละเอียดหลายอยา่งแต่ท่ีส าคญัและจ าเป็นซ่ึงผูบ้ริโภคควรทราบ ไดแ้ก่ 
ประเภทของอาหาร ส่วนผสม ขนาด น ้ าหนัก ปริมาณ  คุณภาพของวตัถุดิบ  วิธีปรุงหรือวิธีท า  
ขอ้ควรระวงั 

2.2.3 องคป์ระกอบการออกแบบ 

องคป์ระกอบบนบรรจุภณัฑ์มีอยูห่ลากหลายประเภท ณ จุดขายท่ีสินคา้เป็นหลกัร้อยให้
เลือก องค์ประกอบต่างๆ ท่ีออกแบบไวบ้นบรรจุภณัฑ์จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือบรรจุภณัฑ์
และสินคา้นั้น รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภณัฑ์จะแสดงออกถึงจิตส านึกของผูผ้ลิตสินคา้
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และสถานะของบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงสามารถขยบัเป็นส่ือโฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบท่ีส าคญับนบรรจุ
ภณัฑอ์ยา่งนอ้ยท่ีสุดควรประกอบดว้ย 

1) ช่ือสินคา้ 
2) ตราสินคา้ 
3) สัญลกัษณ์ทางการคา้ 
4) รายละเอียดของสินคา้ 
5) รายละเอียดส่งเสริมการขาย 
6) รูปภาพ 
7) ส่วนประกอบสินคา้ 
8) ปริมาตรหรือปริมาณ 
9) ช่ือผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย (ถา้มี) 
10) รายละเอียดตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย เช่น วนัผลิต วนัหมดอาย ุเป็นตน้ 

เม่ือมีการเก็บขอ้มูลของรายละเอียดต่างๆ ดงักล่าวมาแลว้ จึงเร่ิมกระบวนการออกแบบ
ดว้ยการเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเป็นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์จุดมุ่งหมายทัว่ๆ ไป ในการออกแบบมีดงัน้ี 

เด่น (Stand Out) ภายในสภาวะการแข่งขนั อย่างรุนแรง ตวับรรจุภณัฑ์จ าตอ้งออกแบบ
ให้สุดุดตา (Catch the eye) จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางประกบกับ 
บรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง เทคนิคท่ีใช้กันมากคือรูปทรงและขนาดซ่ึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ 
บรรจุภณัฑ ์หรืออาจใชก้ารตั้งตราสินคา้ใหเ้ด่น เป็นตน้ 

ตราภาพพจน์ และความแตกต่าง (Brand Image Differentiate) เป็นความรู้สึกจะต้อง
ก่อให้เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายเม่ือมีการสังเกตเห็น แล้วจงใจให้อ่านรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ ์ 
การออกแบบตราภาพพจน์ใหมี้ความแตกต่างน้ี เป็นวธีิการออกแบบท่ีแพร่หลายมาก 

ความรู้สึกร่วมท่ีดี การออกแบบบรรจุภณัฑ์เป็นพาณิชยศิ์ลป์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้เกิดผูซ้ื้อ
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อศิลปะท่ีออกแบบบรรจุภณัฑ์โดยรวมทั้งหมด เร่ิมจากการก่อให้เกิดความสนใจ 
ดา้นความเด่น เปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ เพื่อจูงใจให้ตดัสินใจซ้ือ สร้างความมัน่ใจเพิ่มข้ึนส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม และจบลงด้วยความรู้สึกท่ีดีท่ีสามารถสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อได ้ 
จึงก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ “ซ้ือฉนัสิ” (Buy Me) จึงนบัเป็นรูปธรรมสุดทา้ยท่ีบรรจุภณัฑ์ตอ้งท าให้
อุบติัข้ึนดว้ยเหตุน้ี การชกัจูงหวา่นลอ้มโดยรูป ค าบรรยาย สัญลกัษณ์ หรือรางวลัท่ีไดรั้บยอ่มสร้างให้
เกิดความรู้สึกอยากเป็นเจา้ของและอยากทดลองสินคา้บรรจุภณัฑน์ั้น  
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2.2.4 จิตวทิยาในการใชสี้ (วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ,์ 2551) 

ความพึงพอใจ ความชอบและไม่ชอบเก่ียวกับสีแต่ละสีของคนแต่ละคนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนท่ีจะชกัจูงให้เกิดความรู้สึกสนใจและเขา้ใจถึงคุณค่าของภาพเหล่านั้น สามารถ
ตอบสนองแรงกระตุ้นได้ตามวตัถุประสงค์เป็นเป้าหมายส าคญัท่ีสุดของงานออกแบบ มีทฤษฎี
เก่ียวกับเร่ืองสีท่ีจะช่วยให้ความกระจ่างในเร่ืองของความหมายและอิทธิพลสีท่ีมีต่อการรับรู้ต่อ 
ทศันภาพท่ีปรากฏ เพื่อให้สามารถส่ือความหมายกันได้อย่างดีเป็นท่ียอมรับและนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายมีอยู ่4 ทฤษฎี คือ 

1) ทฤษฎีตามหลักฟิสิกส์ อธิบายความหมายของสีจากการมองเห็นโดยมีความ
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองแสง ตามทฤษฎีสีน้ี สีหมายถึงส่วนประกอบของสเปคตรัม (Spectra Composition) 
แม่สีแสงน้ีประกอบไปดว้ยสี 3 สี ไดแ้ก่ Red Green Blue ถา้น าเอาแสงของสีทั้งสามมาผสมกนัจะไดสี้
ใหม่อีก 3 สี ดงัน้ี 

RED + BLUE   = MAGENTA 
BLUE + GREEN  = CYAN 
GREEN + RED  = YELLOW 
RED + GREEN + BLUE = WHITE 

2) ทฤษฎีตามหลกัวิชาเคมี อธิบายความหมายของสีตามคุณสมบติัทางเคมีท่ีปรากฏ 
คือเป็นส่วนผสมท่ียอ้มข้ึน (DYE) หรือเป็นเน้ือแทข้องสี (Pigment) ซ่ึงก าหนดแม่สีไวเ้ป็น 3 สีคือ สี
แดง สีเหลือง สีน ้าเงิน ถา้น าเอาเน้ือสีมาผสมกนัจะไดสี้ใหม่อีก 3 สี ดงัน้ี 

สีแดง + สีเหลือง  = สีส้ม 
สีเหลือง + สีน ้าเงิน  = สีเขียว 
สีน ้าเงิน + สีแดง  = สีม่วง 

3) ทฤษฎีตามหลกัจิตวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นแรงกระตุน้
หรือส่ิงเร้า ตามทฤษฎีน้ีจะอธิบายคุณสมบติัของสีตามส่ิงเร้าประเภทต่างๆ ท่ีมองเห็น แม่สีตามทฤษฎี
น้ีประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียว สีน ้าเงิน และสีแดง ถา้น าสีทั้งส่ีน้ีมาผสมกนัจะไดสี้ใหม่อีก 4 สี ดงัน้ี 

สีเหลือง + สีเขียว  = สีเขียวเหลือง 
สีเขียว + สีน ้าเงิน  = สีเขียวน ้าเงิน 
สีน ้าเงิน + สีแดง  = สีม่วง 
สีแดง + สีเหลือง  = สีส้ม 
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4) ทฤษฎีของมันเซลล์  (สี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั) ซ่ึงอธิบายความหมายและ
คุณสมบติัของสีตามท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั มนัเซลล์(Munsell) ศิลปินชาวอเมริกนัไดก้ าหนดแม่สีข้ึน
เป็น 5 สีดว้ยกนัคือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน ้ าเงินและสีม่วง เม่ือน ามาผสมกนัจะไดสี้ใหม่อีก 5 สี
ดงัน้ี 

สีแดง + สีเหลือง  = สีส้มหรือสีเหลืองแก่ 
สีเหลือง + สีเขียว  = สีเหลืองเขียว 
สีเขียว + สีน ้าเงิน  = สีเขียวน ้าเงิน 
สีน ้าเงิน + สีม่วง  = สีม่วงน ้าเงิน 
สีม่วง + สีแดง  = สีม่วงแดง 

2.2.5 การใชสี้ 

แม้ว่าจะมีทฤษฎีเก่ียวกบัสีอย่างมากมายแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะการน าไปใช ้
แต่ลกัษณะเฉพาะหรือคุณค่าของสีแต่ละสีย่อมจะเป็นตวัแทนของอารมณ์ต่างๆ ในวตัถุท่ีมีสีปรากฏ
ข้ึนในตวั เม่ือสายตาไดส้ัมผสัวตัถุไดเ้ห็นความแตกต่างหลากหลายของสีในวตัถุย่อมเกิดความรู้สึก
ต่างๆ เช่น ต่ืนเตน้ หนาวเย็น หรืออบอุ่น อ่อนหวาน นุ่มนวลหรือเข้มเข็ง และนอกจากความรู้สึก
ทัว่ๆไปแลว้ ยงัเป็นท่ียอมรับกนัว่าสีเป็นสัญลกัษณ์ของความคิดทางนามธรรมบางประการอีกด้วย 
เช่น ความสงบ สันติ การเคล่ือนไหว อนัตราย ความตาย ฯลฯ อิทธิพลของสีท่ีเก่ียวเน่ืองกนัการรับรู้
และการจดจ าส่ิงต่างๆรอบตวั มีผลกระทบต่อระบบประสาทสัมผสัได้ดีกว่ารูปร่าง ลายเส้นหรือ
ถอ้ยค าตลอดจนเป็นค ามโนทศัน์ต่างๆ การใชสี้ในงานออกแบบยอ่มจะตอ้งแสดงคุณค่าอยา่งเด่นชดั
ในอันท่ีจะเช่ือมโยงส่วนท่ี เป็นเน้ือหาสาระและจิตใต้ส านึกของแต่ละคน การมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเลือกใช้สีของนักออกแบบจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้งานเหล่านั้นบรรลุ
เป้าหมายตามตอ้งการ การเรียนรู้ถึงอิทธิพลท่ีมีต่อความรู้สึกของการมองสีแต่ละสี แสดงดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

สีแดง เป็นสีของไฟ การปฏิวติั ความรู้สึกทางกามรมณ์ ความปรารถนา สีของความ  
อ่อนเยาว ์ดงันั้นจึงเป็นท่ีชอบมากส าหรับเด็กเล็กๆ สีแดงเป็นสีท่ีมีพลงัมากสามารถบดบงัสีอ่ืนๆ  
จึงไม่เหมาะสมใชเ้ป็นสีพื้นหรือฉากหลงั (Back ground) 

สีเหลือง เขียวและม่วงทุกระดบัสี (Shades) มีค่าสีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสีท่ีมาผสม 
สีดงักล่าวอาจท าให้เกิดความรู้สึกในทางบวก การแสดงออกเต็มไปด้วยความรู้สึกชาญฉลาด หรือ
ความรู้สึกในทางลบและเก็บกดก็เป็นได ้
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เม่ือน าสีแดงมาผสมกบัสีขาวจะเป็นสีชมพู สีแดงจะลดพลงัลง และท าให้รู้สึกถึงความ
อ่อนหวาน นุ่มนวลและความเป็นกวีข้ึนมาแทนแต่ถา้สีแดงและสีเหลืองถูกผสมให้เขม้ ผลลพัธ์คือสี
น ้าตาล ซ่ึงมีความอ่อนแก่ต่างกนั แต่ไม่วา่จะอ่อนแก่เพียงใด สีประเภทน ้าตาลจะใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบั
พื้นดิน ความมัน่คง เขม้แขง็ ความเป็นจริงและอบอุ่น 

ส าหรับสีเหลือง เป็นสีท่ีมีพลงัในดา้นความสวา่งอยา่งมาก ให้ความรู้สึกเยน็มากกว่าสี
เหลืองอมส้ม แต่อุ่นกวา่สีเหลืองอมเขียว สีเหลืองสะทอ้นถึงสติปัญญามากกวา่จิตใจ คุณลกัษณะของ
สีเหลืองจะรู้สึกไดเ้ม่ือมีสีท่ีสองมาปรากฏอยูด่ว้ย เช่น เม่ืออยูก่บัสีเขียวจะท าใหรู้้สึกมัน่คงและจบัตอ้ง
ไดม้ากข้ึน 

สีเขียวเป็นสีทางชีววิทยา ซ่ึงใกลเ้คียงกบัธรรมชาติและช่วยให้ความคิดพลุ่งพล่านสงบ
ลง เป็นสีกลางๆไม่เยน็และไม่ร้อน แต่ถา้เขม้ข้ึนไปทางสีน ้ าเงินจะดูเป็นน ้ า สีเขียวอมฟ้า สีฟ้าพลอย
(Turguoise) เป็นสัญลกัษณ์ของน ้ า และอาการเคล่ือนไหว โดยปกติแลว้สีเขียวอมฟ้าเป็นสีตรงขา้มกบั
สีส้มแดง (Fire) 

สีน ้ าเงิน เป็นสีท่ีเก็บกด ช่างฝัน เปล่าเปล่ียว ถึงแมว้่าจะท าให้ใสข้ึนโดยการผสมสีขาว
เขา้ไปก็ตาม สีน ้าเงินใหค้วามประทบัใจเก่ียวกบัความสะอาด บริสุทธ์ิ จึงมกัใชใ้นท่ีตอ้งการสุขอนามยั 

สีม่วง แสดงถึงความรู้สึกใคร่ครวญการท าสมาธิ ความลึกลบั เวทยม์นตค์าถาและความ
เก่าแก่โบราณ แม้ว่าจะผสมสีขาวให้มีสีม่วงไลแลค (lilac) ก็ยงัท าให้คนท่ีมองเห็นไม่กล้าเข้าใกล ้
ไม่รู้สึกเป็นมิตร สีม่วงครามซ่ึงใกลสี้น ้ าเงินมาก จะดูเก่ียวขอ้งกบัโลกมากกว่าสีม่วงแดง แต่ก็ยงัคง
ความเป็นเจา้นายและเตม็ไปดว้ยเกียรติยศอยูน่ัน่เอง 

สีทอง มีต าแหน่งใกลสี้ส้มและนบัวา่เป็นสีอุ่นสีหน่ึง ในขณะท่ีสีเงินถูกจดัให้เป็นสีเยน็
และมีความคลา้ยคลึงกบัสีเทากลาง การใชสี้เงินออกจะยากกวา่ เน่ืองจากตอ้งมีสีอุ่นมาใชร่้วมดว้ยหาก
วา่ตอ้งการผลของความรู้สึกในทางบวก 

ส าหรับสีเทาซ่ึงมีระดับสีอ่อนแก่ต่างกนัมากมายหลายระดบันั้น ออกจะเป็นท่ีคุน้เคย 
กนัดีจากการดูภาพขาว ด า การอ่านหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสือทัว่ไปอยูแ่ลว้ 

สีด า ซ่ึงเรียกวา่ "อรงค"์ คือถือวา่ไม่ใช่สีด า เป็นสัญลกัษณ์ของความมืด ความวา่ง ในการ
ตีพิมพ์สีด ามีค่าในทางบวกมาก เน่ืองจากเม่ือเราใช้สีอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือตวัอกัษรวางลงไป  
จะท าใหสี้เหล่านั้นเจิดจา้สะดุดตาข้ึน 

สีขาวก็เช่นกนั ไม่เป็นทั้งสีอุ่นและสีเยน็ ยกเวน้เม่ืออยูก่บัสีเหลืองจะท าใหสี้เหลืองจา้ข้ึน 
สามารถวางภาพหรืออกัษรสีต่างๆ ลงบนพื้นขาวไดผ้ลดีเช่นเดียวกบัสีด า 
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2.3 บรรจุภัณฑ์ : บทบาทและหน้าทีใ่นการตลาด 

อตัราแข่งขนัดา้นการคา้ขายในภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั นบัวนัจะเพิ่มประมาณมากข้ึน 
ซ่ึงนับว่าเป็นภาวการณ์หน่ึงท่ีท าให้เกิดการพฒันาและคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตลอดทั้งการคิดค้น 
กลยุทธ์ กลวิธีทางการตลาด (Marketing Strategy) ข้ึนมาอย่างมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีคล้ายกนั  
คือ การไดม้าซ่ึง “ความสนใจจากลูกคา้” (Customers Attention) และเงินตราฐานะร ่ ารวยทางเศรษฐกิจ
ในท่ีสุด ดว้ยเหตุดงักล่าว บรรจุภณัฑ์จึงไดรั้บความส าคญัข้ึนมาเป็นอย่างมากและเป็นองค์ประกอบ
หลกัท่ีผูผ้ลิตน ามาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการแข่งขนั ดงันั้นสินคา้และบรรจุภณัฑ์จึงเป็นของคู่กนัมา
ตลอด ยิ่งเป็นสินคา้ผลิตภณัฑ์มีการคิดคน้แข่งขนัมากเท่าใด การบรรจุภณัฑ์ก็จะไดรั้บการพฒันาข้ึน
ตามไปมากเท่านั้น จนกระทัง่ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่ การบรรจุภณัฑ์มีความส าคญัส าหรับ
สินคา้และการตลาดอยา่งจะขาดซ่ึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงมิได ้เพราะบรรจุภณัฑไ์ดแ้สดงบทบาทและหนา้ท่ีใน
การตลาด ดงัต่อไปน้ีคือ 

1) การบรรจุและการคุม้ครองป้องกนั บรรจุภณัฑ์ท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้นตอ้งเอ้ือ
อ านวยการบรรจุและการคุม้ครอง ซ่ึงภาชนะจะตอ้งไดรั้บการออกแบบให้สามารถคุม้ครองผลิตภณัฑ์
จากความเสียหาย เน่ืองจากการขนส่ง ป้องกันการเน่าเสีย เก็บรักษาง่าย ไม่เส่ือมสลายไว เพราะ
ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากอาหารเป็นพิษหรือบาดแผลอนัเน่ืองมาจากบรรจุภณัฑ์ 
ท่ีไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ 

2) การบ่งช้ีผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ตอ้งแสดงให้เห็นตวัผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภคทนัที โดยการ
ใชช่ื้อการคา้ เคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงผูผ้ลิตใชล้กัษณะและประเภทของสินคา้ เขา้มาเป็นเคร่ืองมือบ่งช้ี 
เพราะผูบ้ริโภคตอ้งการบรรจุภณัฑ์ท่ีมีรูปทรงเด่นชดัมองหาไดง่้ายตวัอกัษร จึงควรมีขนาดพอเหมาะ
อ่านง่าย สีท่ีใช้ก็ควรให้เด่น หรือแตกต่างกัน ซ่ึงนอกจากจะง่ายต่อการจดจ าแล้ว ยงัช่วยลดความ
ผดิพลาดในการหยบิฉวยผลิตภณัฑท่ี์ไม่ตอ้งการ ทั้งของร้านคา้ปลีกและผูบ้ริโภคไดดี้อีกดว้ย 

3) การอ านวยความสะดวก ในแง่ของการผลิตและการตลาดนั้นบรรจุภณัฑ์ตอ้งเอ้ืออ านวย
ความสะดวกต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในคลงัสินคา้ ซ่ึงตอ้งมีความมัน่คงแข็งแรงสามารถท่ีจะ
วางซ้อนทบัไดห้ลายชั้นเพื่อประหยดัพื้นท่ี ในระดบัการขายปลีกก็เช่นกนั บรรจุภณัฑ์ก็ตอ้งมีขนาด
รูปร่างท่ีลงตัว ง่ายสะดวกต่อการเรียงซ้อนในชั้นวางหรือจดัแสดง ดังนั้ นเราจึงไม่ค่อยพบเห็น 
บรรจุภณัฑ์ท่ีมีรูปสามเหล่ียมหรือลกัษณะพิเศษเฉพาะในร้านขายของช ามากนกั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้ริโภคนั้นเป็นการอ านวยความสะดวกในแง่ของการน าไปใชส้อย หน้าท่ีของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด
ซ่ึงมีความแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งานและการเก็บรักษาเม่ือสินค้าถึงมือผู ้บริโภค 
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ผูอ้อกแบบจึงตอ้งออกแบบให้มีความเหมาะสมกบัพฤติกรรมและสรีระร่างกายของมนุษย ์เช่นขนาด
เหมาะมือสะดวกต่อการจบั ถือ ห้ิว มีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัสภาวะการใชง้าน เป็นตน้ 

4) การดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค การท่ีบรรจุภณัฑ์จะสามารถดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคได้
ดีนั้น เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลายๆ อย่าง อาทิ ขนาด รูปร่าง รูปทรง สี วสัดุ ขอ้ความตวัอกัษร
บอกวิธีใช้ ฯลฯ หรืออาจจะกล่าวไดว้่า ส่ิงท่ีปรากฏเป็นรูปบรรจุภณัฑ์ทั้งหมด ก็คือส่ิงท่ีจะน ามาซ่ึง
ความสนใจของผูบ้ริโภคนัน่เอง ผูอ้อกแบบจะตอ้งสร้าง ส่ิงท่ีประกอบเป็นรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์น้ีให้
เกิดประสิทธิภาพการส่ือสารและเกิดผลกระทบทางจิตวทิยาต่อผูบ้ริโภค เช่น 

ออกแบบให้บรรจุภณัฑ์มีหลายขนาด เพราะผูบ้ริโภคมีความต้องการ ขนาด ปริมาณ 
ตลอดจนงบประมาณการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

การใช้สีบรรจุภณัฑ์ ท่ีให้ความรู้สึกสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ท่ีห่อหุ้มอยู่ภายใน เช่น ใช้สี
แดง ชมพู เขียว ฟ้า กบับรรจุภณัฑ์ประเภทเคร่ืองส าอาง หรืออาหารเพื่อช่วยส่งเสริมสร้างบรรยากาศ
ใหรู้้สึก สดใส น่ารับประทาน น่าใช ้เป็นตน้ 

การใช้รูปร่าง รูปทรงบรรจุภณัฑ์ให้ตรงกบัมโนทศัน์เฉพาะกรณี เทศกาล โอกาส เพศ
และวยั ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกร่วมสมยั ก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั 
เช่น เทศกาลแห่งความรัก วนัปีใหม่ ฯลฯ ซ่ึงบรรจุภัณฑ์จะแสดงตัวให้ผูบ้ริโภคทราบว่าควรจะ
น าไปใชใ้นโอกาสหรือกรณีใดจึงจะเหมาะสม 

บางกรณีบรรจุภัณฑ์อาจดึงดูดความสนใจของผู ้บริโภคด้วยการเอ้ืออ านวยความ
สะดวกสบายในการน าไปใช้และให้ความรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินตราท่ีจ่ายออกไป เช่นการรวมผลิตภณัฑ์
ขายเป็นชุดหรือหน่วยบรรจุรวม เป็น 2, 4, 6, 8, 12 หรืออาจมากกว่า ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึก
สะดวกในการขนถ่าย ประทบัใจในวสัดุและการออกแบบ โดยเฉพาะเกิดความรู้สึกว่ามีราคาถูกลง 
เม่ือเทียบราคาต่อหน่วยบรรจุ บางคร้ังอาจจะสร้างบรรจุภณัฑ์ให้สามารถแปลงหน้าท่ีเป็นภาชนะ
บรรจุอยา่งอ่ืน เม่ือใชผ้ลิตภณัฑ์ภายในหมดไปแลว้ไดอี้ก สร้างความรู้สึกต่อผูบ้ริโภควา่ไดข้องแถมท่ี
มีประโยชน์เพิ่มข้ึนมากลยุทธ์และวิธีการดงักล่าวมาแลว้ จึงนบัว่าเป็นส่ิงท่ีบรรจุภณัฑ์ไดก้ระหน้าท่ี
ดึงดูดความสนใจให้เกิดพฤติกรรม การซ้ือ การขาย การน าไปใช้ อนัจะน ามาซ่ึงวฏัจกัรท่ีหมุนเวียน
เปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจอีกต่อไป 

5) การเศรษฐกิจ บรรจุภณัฑ์มีบทบาทและหน้าท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง เป็นองค์ประกอบ
ร่วมในการก าหนดราคาขายผลิตภณัฑ์เพราะถือวา่เป็นตน้ทุนการผลิตอีกอนัหน่ึง ท่ีท าให้เกิดผลก าไร
แก่ผูผ้ลิต เกิดการว่าจา้ง เกิดการใชแ้รงงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ มาสร้างให้บรรจุภณัฑ์มี
บทบาทและหนา้ท่ี 4 ประการ ท่ีกล่าวมา ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาของบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
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ราคาของวสัดุบรรจุภณัฑ์ 
ราคาของกรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑ์ 
ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง 
ราคาของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการและบรรจุผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี มิใช่เพียงแต่มีผลต่อการก าหนดราคาสินคา้เท่านั้น แต่ยงัท าให้ระบบ
เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนไปอยา่งครบวงจร ซ่ึงอาจจะดีข้ึนหรือตกต ่าลงก็เป็นได ้ดงันั้น บรรจุภณัฑ์
จึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เทคโนโลยี วิธีการด าเนินชีวิต ตลอดจนศิลปวฒันธรรมของมวลมนุษยใ์นแต่ละยุคสมยัได้ดีด้วย 
(วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ,์ 2551) 

2.4 ทฤษฏีคุณค่าตราสินค้า 

นิยามตราสินค้า (Brand) ตราสินค้า หมายถึง ช่ือ ถ้อยค า สัญลักษณ์  เคร่ืองหมาย หรือ  
การออกแบบ หรือ การผสมของส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่าน้ี ท่ีเป็นการระบุถึงสินคา้ หรือ บริการของผูข้าย 
หรือกลุ่มผูข้าย เพื่อท าใหสิ้นคา้ของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน ๆ (วฒิุ สุขเจริญ, 2555) 

ตราสินค้า หมายถึง ช่ือ ค าเรียก สัญลักษณ์ หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ค  าขวญั สีสัน  
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ หลายๆ อยา่งพร้อมกนั ท่ีไดรั้บการออกแบบข้ึนมาเพื่อท าให้สินคา้หรือบริการ
ขององคก์รแตกต่างไปจากสินคา้หรือบริการของคู่แข่ง (American Marketing Association) ตราสินคา้ 
หมายถึง ความโดดเด่นของช่ือ สัญลกัษณ์ เช่น ตราสินคา้ หมายถึง ความโดดเด่นของช่ือ สัญลกัษณ์ 
เช่น โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยมีเอกลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการให้มี
ความแตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถทราบท่ีมาของสินคา้ และยงัช่วยปกป้องบริษทั ลูกคา้
ของบริษทัจากคู่แข่ง ท่ีพยายามเขา้มาท าตลาด (วทิยา จารุพงศโ์สภณ, 2557) 

ตราสินค้า หมายถึง องค์ประกอบหลักท่ีส าคญัในการสร้างความส าเร็จของสินค้าในตลาด 
เพราะถา้ไม่มีตราสินคา้ ผูบ้ริโภคไม่สามารถมีภาพความทรงจ าของสินคา้และไม่สามารถระบุสินคา้ได้
ชัดเจนและไม่มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีซ้ือมาจะดีเหมือนสินคา้อ่ืน ๆ หรือเหมือนสินคา้ท่ีเคยซ้ือมา
หรือไม่ องค์ประกอบสินคา้ทั้งถ้อยค าสัญลกัษณ์ การออกแบบรูปทรงต่าง ๆ หรือ สี ล้วนถูกสร้าง
ข้ึนมาเพื่อแสดงถึงลกัษณะและคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีบุคลิกภาพและ ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์
ช้ินนั้นกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ในทอ้งตลาด ดงันั้นการออกแบบตราสินคา้ท่ีดี ท่ีสามารถสร้างความจดจ า
ได้ง่าย หรือโดดเด่น ซ่ึงตราสินค้าควรแสดงลักษณะบางประการของสินค้าเม่ือผู ้บริโภคเกิด
ความคุน้เคยกบัตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคจะเขา้ใจในตราสินคา้นั้นวา่มีคุณภาพอยา่งไร ท าให้สะดวกใน
การส่ือสารระหวา่งผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้นั้นๆ (ณฐัวฒิุ พิมพา, 2549)  
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นิยามคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพยท่ี์เช่ือมโยง
กบัช่ือตราสินคา้และ สัญลกัษณ์ท่ีสามารถเพิ่มหรือลดมูลค่าตราสินคา้ หรือบริการใหก้บับริษทั 

คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง คุณค่าทางธุรกิจและความคาดหวงัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อองค์กร 
สินคา้และบริการ รวมถึงประสบการณ์จากการส่ือสารและการรับรู้จากตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ 
หมายถึง การรับรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัตราสินคา้ รวมถึง ความสัมพนัธ์ คุณภาพท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
สินคา้ บริการ ความสามารถทางการเงิน ความจงรักภกัดีของลูกค้า ความพึงพอใจ และความนิยม
ทั้งหมดท่ีจะส่งผลไปถึงตราสินคา้ 

2.5 แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ให้ความหมายไวว้่าความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภค คือการ
ตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงตอ้งเขา้ใจลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อตอ้งการคน้หาความ
จ าเป็น (needs) และความตอ้งการ (wants) ของผูบ้ริโภคการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing 
consumer behavior) ในการศึกษาและท าความเข้าใจกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะใช้โมเดลท่ีเรียกว่า  
7Os Model หรือ 6Ws 1H ในการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัผูบ้ริโภค โดยทั้ง 7Os Model และโมเดล 6Ws 
1H มีลกัษณะเป็นค าถามและค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งคน้หาค าตอบใหไ้ด ้

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 7 Os Model (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) 
ค าถาม                                                                ค  าตอบ 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย   1. ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
     Who constitutes the market?       Occupants 
2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร   2. ส่ิงท่ีลูกคา้ซ้ือ 
    What does the market buy?       Objects 
3. ท าไมลูกคา้จึงซ้ือสินคา้นั้น  3. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
    Why does the market buy?       Objectives 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 4. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการซ้ือ 
    Who participates in the buying?       Organization 
5. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร   5. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
    How does the market buy?       Operations 
6. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด   6. โอกาสในการซ้ือ 
    When does the market buy?       Occasions 
7. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน   7. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
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    Where does the market buy?       Outlets 

ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายไดว้า่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) 

ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงตลาด
เป้าหมาย (Target Market) หรือลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา หรือจิตวเิคราะห์ และ พฤติกรรมศาสตร์ 

ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือและตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ์ (Objects) คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ
ของผ ลิตภัณฑ์  (Product component) และความแตก ต่าง ท่ี เห นือกว่าคู่ แข่ งขัน  (Competitive 
differentiation) 

ท าไมผู ้บ ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่ อต้องก ารทราบถึง
วตัถุประสงคซ้ื์อ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้น
จิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคือปัจจยัภายในหรือ ปัจจยัทางจิตวทิยา 
ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบุคคล 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ
ถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูท่ี้มี
อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และ ผูใ้ช ้

ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงโอกาสใน
การซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ 

ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึง สถานท่ี 
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่นห้าง สรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย
ของช า เป็นตน้ 

ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงขั้นตอน
ในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูลการประเมินผล
ทางเลือก ตดัสินใจซ้ือ และ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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2.6 ข้อมูลเกีย่วกบักจิการแยมบ้านไม้หอม 

ความเป็นมาของ แยมบ้านไม้หอมเร่ิมต้นจากสูตรแยมสตรอเบอร์ร่ีของคุณย่า โดยบริโภค
กนัเองในครอบครัว ต่อมาทางครอบครัวไดป้ระกอบกิจการบา้นพกั จึงใชแ้ยมเสิร์ฟพร้อมอาหารเช้า 
แล ะจ าห น่ าย เป็ น โฮม เมดแยม ให้ แขกผู ้ เข้ าพัก ซ่ึ งย ังได้ รับ ผลการตอบ รับ เป็ นอย่ าง ดี  
และเน่ืองด้วยจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีผลไม้ข้ึนช่ือหลายชนิด เช่น ล้ินจ่ี ลูกไหน  
สตรอเบอร์ร่ี และสับปะรด จึงน าผลไมใ้นทอ้งถ่ินมาแปรรูปเป็นแยมผลไมเ้พื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้
ทอ้งถ่ินและเป็นสินคา้ของฝากของจงัหวดัเชียงราย ผลิตภณัฑ์แยมบา้นไมห้อมมีผลิตภณัฑ์ทั้งหมด  
6 ชนิด ไดแ้ก่ แยมสับปะรด แยมลูกไหน แยมลูกหม่อน แยมสตรอเบอร่ี แยมล้ินจ่ี และแยมสามสหาย 
ปัจจุบนักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของแยมบา้นไมห้อม เป็นกลุ่มลูกคา้นกัท่องเท่ียวภายในจงัหวดัเชียงราย  
มีช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางร้านขายของฝากและรีสอร์ท และมีกลุ่มเป้ามายในอนาคตเป็น 
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางร้านมินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านกาแฟ 
และร้านเบเกอร่ี ในจงัหวดัเชียงรายและขยายตลาดไปยงัต่างจงัหวดัดว้ย 

ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

ช่ือผลิตภณัฑ ์
แยมสตรอเบอร่ี ขนาด: 110 กรัม, 250 กรัม, 1000 กรัม 
แยมลูกไหน ขนาด: 110 กรัม, 250 กรัม, 1000 กรัม 
แยมสับปะรด ขนาด: 110 กรัม, 250 กรัม, 1000 กรัม 
แยมมลัเบอร่ี ขนาด: 250 กรัม, 1000 กรัม 
แยมสับปะรด ขนาด: 110 กรัม, 250 กรัม, 1000 กรัม 
แยมมะยม ขนาด: 250 กรัม 
แยมสามสหายลา้นนา ขนาด: 250 กรัม 

ช่ือตราสินคา้ ภาษาไทย ไมห้อม 
     ภาษาองักฤษ Banmaihorm 

ขนาดบรรจุ 110 กรัม - 1000 กรัม 
ราคาของผลิตภณัฑ ์80-240 บาท 
วธีิใชผ้ลิตภณัฑ ์รับประทานกบัขนมปังปอนด ์ขนมอบกรอบ 
สถานท่ีผลิต 209 หมู่ 2 ต.ป่าตึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110 
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2.7 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

บุษบา สร้อยระย้า และคณะ (2554) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่ิงแวดล้อมจาก 
เส้นใยกล้วยส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป พบว่า การพฒันาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม 
จากเส้นใยกล้วยส าห รับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป  มีความคิดเห็นด้าน ปัจจัย ต่างๆ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทุกรูปแบบแสดงถึงความสอดคล้องของการออกแบบท่ีมีอัตลักษณ์  
ทั้งด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ และด้านกราฟิกบรรจุภณัฑ์แต่ในการพิจารณาเป็นรายด้านในด้าน
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ พบว่าปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นในทุกรูปแบบอยู่ในระดบัดีมาก คือบรรจุภณัฑ ์
มีรูปแบบท่ีมีความสวยงาม โดดเด่น เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ ์ 
และบรรจุภัณฑ์น้ีเหมาะส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก ตามล าดับ และในส่วนปัจจยัท่ีมี 
ความคิดเห็นน้อยท่ีสุดทุกรูปแบบอยู่ในระดบัปานกลาง คือ บรรจุภณัฑ์น้ีมีรูปแบบและโครงสร้าง 
ท่ีเหมาะสมต่อการเก็บรักษา เน่ืองจากเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยซ่ึงเป็น 
วสัดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงมีความคิดเห็น 
ในความเหมาะสมของปัจจยัน้ีน้อยท่ีสุด ในด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์พบว่าปัจจยัท่ีมีความคิดเห็น 
ในทุก รูปแบบรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  คือ  ตัวอักษรของตราสินค้ามีความ เป็น เอกลักษ ณ์  
มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่สร้างความจดจ าได้ง่าย ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ มีระดับ 
ความคิดเห็นรวมอยูใ่นระดบัดีทั้งหมดทุกรูปแบบ 

นพวรรณ ชีวอารี (2555) ศึกษาเร่ืองการวิจยัและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป 
เพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์หมูแปรรูปในชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดันครปฐม 
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริโภคจากจ านวนแบบ A แบบร่าง 3 รูปแบบ  
แบบ B แบบร่าง 3 รูปแบบ แบบ C แบบร่าง 3 รูปแบบ เหลือเพียงอยา่งละ 1 รูป รูปท่ีมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดท่ีมีความเหมาะสมกบัการน ามาบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์หมูแปรรูป การพฒันาบรรจุภณัฑ ์
หมูแปรรูปท่ีได้รับการพัฒนาสามารถส่งเสริมการขายให้กับชุมชนท้องถ่ินจังหวดันครปฐม 
ผลการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปท่ีได้รับจากการประเมินประสิทธิภาพ  
จากผูเ้ช่ียวชาญ ผลของการศึกษาพบว่าบรรจุภณัฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปมีประสิทธิภาพโดยรวม 
ของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปจ านวน 3 แบบ คือรูปแบบ A อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ีย 4.3 
รูปแบบ B อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ีย 4.2 รูปแบบ C อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ีย 3.9 โดยท าการประเมิน 
เป็น 4 ด้าน ด้านการปกป้องผลิตภณัฑ์ ด้านการบรรจุภณัฑ์ ด้านอ านวยความสะดวก ด้านส่งเสริม 
การจ าหน่าย 
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รับพร รัตนอุบล (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาโอกาสในการท าธุรกิจผลิตภณัฑ์แยมกลว้ยไข่ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค มีความถ่ีในการรับประทานแยม น้อยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์ โดยซ้ือแยม
รับประทานเอง และซ้ือแยมจาก ซุปเปอร์มาเก็ต ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีท าให้ตดัสินใจ 
ซ้ือแยม คือการลดราคา รองลงมา การแถม เช่น ซ้ือ 2 แถม 1 ส่วนใหญ่ มีชนิดแยมท่ี เลือก 
รับประทาน ได้แก่ แยมสตรอเบอร์ร่ี มียี่ห้อแยมผลไมท่ี้นิยมรับประทานมากท่ีสุดในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
เบสท์ฟู้ ด มีสาเหตุส าคัญท่ีรับประทานแยมผลไม้ยี่ห้อดังกล่าว เน่ืองจากรสชาติอร่อยมากท่ีสุด  
ส่วนความส าคญัของอิทธิพลต่างๆ ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แยม 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ดา้นท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์แยมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมา ไดแ้ก่  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

นคเรศ ชัยแก้ว (2556) ได้ท าการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ล าไยอบแห้ง จังหวดัล าพูน  
โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยบ้านใหม่เหมืองกวกั อ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าพูน จากนั้นพฒันาสร้างต้นแบบบรรจุภณัฑ์ล าไยอบแห้ง เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ 
ในการปกป้องสินคา้ของบรรจุภณัฑ์ และน ามาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูบ้ริโภค
จ านวน 92 คน พบวา่บรรจุภณัฑ์ล าไยอบแห้งใชร้ะบบออฟเซตในการพิมพ ์พิมพล์งบนกระดาษคราฟ
สีน ้ าตาลและด้านนอกบอกให้ทราบถึงช่ือผลิตภณัฑ์ ปริมาณบรรจุ ลักษณะลวดลายบนตวักล่อง 
เป็นภาพวาดวิถีชีวิตชาวบ้าน มีพระธาตุหริภุญไชยและสนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และผลการ 
ทดสอบบรรจุภณัฑ์ล าไยอบแห้ง จงัหวดัล าพูน มีความตา้นแรงดนัทะลุและความต้านแรงกดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ ISO 2758 และ ASTM D 642 และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
บรรจุภณัฑล์ าไยอบแหง้อยูใ่นระดบัมาก 

ปลูกเกษม ชูตระกูล (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการออกแบบกราฟิกในแบบฉบบัเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน
จังหวดัเชียงใหม่ ส าหรับบรรจุภัณฑ์ส้มสายน ้ าผึ้ ง โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลผู ้เช่ียวชาญด้าน
ศิลปวฒันธรรม ผูป้ระกอบการสวนส้มในจงัหวดัเชียงใหม่ นกัออกแบบจากสถาบนัและหน่วยงาน
ต่างๆท่ีมีประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไปท่ีเลือกซ้ือส้มพนัธ์ุ 
สายน ้ าผึ้งท่ีบรรจุกล่องเพื่อเป็นของฝากหรือเพื่อบริโภคเอง พบว่าไดแ้บบบรรจุภณัฑ์ออกมา 2 กลุ่ม 
คือ เอกลกัษณ์ทางธรรมชาติและเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซ่ึงสถานท่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติ
ไดแ้ก่ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง เป็นตน้ รวมทั้งพืชพนัธ์ุและสัตวคื์อ ดอกเอ้ืองและชา้ง 
ส่วนเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเชียงใหม่ ไดแ้ก่ เรือนกาแล ขนัโตก ตุง โคม นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ี
เป็นท่ี เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ได้แก่  อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  
ในด้านโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ส้มสายน ้ าผึ้ งไม่ได้มีการปรับเปล่ียนใหม่ แต่เปล่ียนมาใช้ระบบ 
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การพิมพ์แบบออฟเซทปะลอนลูกฟูกเพื่อให้พิมพ์ได้สวยงาม มีความทนทานต่อความช้ืนดีข้ึน
นอกจากนั้นยงัพฒันาภาพลกัษณ์ของสินคา้ให้โดดเด่น โดยปรับปรุงกราฟิกบนกล่องใหม่ให้สวยงาม
และน่าสนใจเม่ือตอ้งวางจ าหน่าย โดยน าขอ้ความตวัอกัษรเดิมมาปรับปรุงรูปแบบใหดู้เด่นข้ึน 

2.8 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ A แบบ B และแบบ C 

บรรจุภณัฑแ์ยม แบบ A 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างบรรจุภณัฑแ์บบ A 

2.8.1 แนวคิดของโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์แบบ A 

รูปทรงของขวดบรรจุภณัฑ์ลักษณะทรงกลม จะมีความแข็งแรงกว่าขวดแก้วรูปทรง
เหล่ียม  สีใสเพื่อให้ผูบ้ริโภคพิจารณาผลิตภณัฑ์ภายในได ้ สะดวกในการใชส้อย  ขนาดพอดี  ฝาขวด
มีสีทอง เขา้กบักราฟิกบรรจุภณัฑ์แบบ A ท่ีใชก้ระดาษคราฟสีน ้ าตาล เพื่อส่ือวา่เป็นแยมโฮมเมดและ 
มีแนวคิดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงขวดแกว้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

2.8.2 แนวคิดของการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ A 

1) รูปทรงกราฟิกบนฉลากบรรจุภณัฑ์แบบ A น าเสนอรูปขวด เน่ืองจากเม่ือนึกถึง
แยม ภาชนะบรรจุส่วนใหญ่มกัเป็นภาชนะแบบขวด   ลวดลายรูปช้อน พาย ไมน้วดแป้ง อุปกรณ์ท า
ขนมเพื่อส่ือว่า แยมมีความเก่ียวขอ้งกบัขนมต่างๆ เช่น ขนมปัง  รูปสตรอเบอร่ีเพื่อส่ือถึงผลิตภณัฑ์
ภายในเป็นภาพวาด 2 มิติ ตอ้งการท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกไม่ซับซ้อน ดูง่าย สบายตา เขา้ใจได้ง่าย  ใช้
กระดาษคราฟ ส่ือถึงงานแฮนดเ์มด ใหค้วามรู้สึกอบอุ่น ประยกุตเ์ขา้กบัการใชชี้วติแบบเรียบง่าย   

2) ส่วนของฉลากดา้นฝาขวด โลโกรู้ปบา้นกบัตน้ไมส่ื้อถึงบา้นในป่าไมธ้รรมชาติ 
และให้ความรู้สึกอารมณ์ของไมท่ี้มีกล่ินหอม รู้สึกอบอุ่น  เส้นประวงกลมท่ี เพื่อแบ่งขอบเขตระหวา่ง
ตวัอกัษรกบัรูปภาพโลโก ้ โดยทั้งฉลากบรรจุภณัฑ์ทั้งสองส่วนเลือกรูปแบบตวัอกัษรท่ีลายเส้นไม่
เยอะ ดูแลว้สบายตา (ภาพท่ี 2.3) 
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ภาพท่ี 2.3 กราฟิกบรรจุภณัฑ์ แบบ A 
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บรรจุภณัฑแ์ยม แบบ B 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างบรรจุภณัฑแ์บบ B 

2.8.3 แนวคิดของโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์แบบ B 

รูปทรงส่ีเหล่ียมมีพื้นท่ีหน้าตดัแสดงรายละเอียดของกราฟิกมากกว่ารูปทรงอ่ืนท าให้
กราฟิกดูโดดเด่นข้ึน ขนาดพอดี มีความสะดวกในการขนส่ง ประหยดัพื้นท่ี มีสีใสสามารถมองเห็น
เน้ือแยม สามารถประยกุตใ์ชก้บัอาหารอ่ืนได ้  อีกทั้งฝาขวดมีสีด าตดักบัสีขาวและสีชมพขูองกราฟิกท่ี
มีความสวา่งตา  

2.8.4 แนวคิดของการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ B 

1) ฉลากบรรจุภณัฑ์ใช้พื้นสีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธ์ิ สะอาดตา เพิ่มลายดอกไม ้
เพื่อไม่ให้พื้นดูโล่งจนเกินไป และส่ือถึงรสชาติแยมท่ีหวาน จึงเลือกใช้สีชมพู รูปแบบตวัอกัษร
ภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบท่ีมีลายเส้นน้อย ให้ความรู้สึกดูแล้วสะอาดตา นอกจากน้ีรูปแบบของ
ตวัอกัษรภาษาไทยเป็นรูปแบบอกัษรท่ีใชส้ าหรับตกแต่งอาหารโดยเฉพาะ จึงน ามาใชเ้พื่อส่ือถึงอาหาร
รูปสตรอเบอร์ร่ีผลสด อยากให้มีความแตกต่างจากรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มขอบลอ้มรอบรูปสตรอเบอร่ีสด 
เพื่อใหดู้เด่นอยา่งมีมิติ และใหค้วามรู้สึกหวานแหวว  

2) ลายพื้นฉลากฝาขวดส่ือถึงถาดรองขนม ถาดรองแก้วท่ีมีลวดลายน่ารัก รูปบา้น
เปิดไฟสีเหลืองให้ความรู้สึกอบอุ่น ใบไม้สีเขียวรูปหัวใจให้ความรู้สึกร่มร่ืนสดช่ืนจากต้นไม ้ 
(ภาพท่ี 2.5) 
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ภาพท่ี 2.5 กราฟิกบรรจุภณัฑ์ แบบ B 
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บรรจุภณัฑแ์ยม แบบ  C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6 โครงสร้างบรรจุภณัฑแ์บบ C 

2.8.5 แนวคิดของโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์แบบ C 

รูปแบบบรรจุภณัฑ์รูปทรงหกเหล่ียม มีลกัษณะหลายมิติ ใหม่ส าหรับบรรจุภณัฑ์แยม  
ขนาดพอดี  และเพื่อให้เข้ากับกราฟิกท่ีมีการฉลุลายสตรอเบอร่ี จึงเลือกเป็นขวดใส ซ่ึงสามารถ
มองเห็นเน้ือแยมได ้ ดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค  

2.8.6 แนวคิดของการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ C 

1) เลือกใชสี้ด า เพราะตอ้งการแหวกแนวจากแบบอ่ืนๆ โดยตดัดว้ยสีชมพูเพื่อไม่ให้
ดูกระด้างเกินไป และส่ือถึงรสชาติหวานของสตรอเบอร่ี  มีการเพิ่มขอบลายเส้นท่ีมีลกัษณะคล้าย
ดอกไมเ้พื่อให้ดูมีมิติ  ตรงกลางฉลากออกแบบให้เป็นลายฉลุของรูปสตรอเบอร์ร่ี เพื่อให้เห็นเน้ือแยม
ของผลิตภณัฑ์ รูปแบบตวัอกัษรเป็นรูปแบบท่ีลายเส้นตวัอกัษรไม่เยอะจนเกินไป  และรูปอุปกรณ์ 
ส่ือถึงอุปกรณ์ท าขนม เน่ืองจากแยมสามารถบริโภคเป็นอาหารวา่งได ้และยงัรับประทานไดก้บัขนม
อีกหลากหลายชนิด 

2) ดา้นฝาขวด อยากให้ความเขม้เบาลงจึงเพิ่มลายดอกไม ้ให้มีความอ่อนโยน ใบไม้
รูปหวัใจและสีเขียว ส่ือถึงความอบอุ่น ท าแยมดว้ยความรัก (ภาพท่ี 2.7) 
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ภาพท่ี 2.7 กราฟิกบรรจุภณัฑ์ แบบ C 

30 



 

31 

2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาการพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับแยมบา้นไมห้อมโดยมีกรอบ
แนวคิดของการศึกษาแสดงในภาพท่ี 2.8 

ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 
 (Independent variables)            (Dependent variables)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
-  เพศ 
-  กลุ่มอาย ุ
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา 
บรรจุภณัฑแ์บบ A, B และ C 

-  ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์
-  ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์
-  ดา้นการตลาด 

 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑแ์ยม 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา 
บรรจุภณัฑ ์แบบ B 

- ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์
- ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ 
- ดา้นการตลาด 

ขอ้สรุปเพื่อ 
พฒันาบรรจุภณัฑ ์
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

ในการศึกษาการพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับแยมบา้นไมห้อม ประกอบด้วยขอบเขตการศึกษา  
วธีิการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล และระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาและออกแบบบรรจุภณัฑ์แยมบา้นไมห้อม 
โดยมีการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์และฉลาก
ใหม่ รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  จากนั้นท าการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ์ น าบรรจุภณัฑ์
ตน้แบบไปท าการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภค แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความคิดเห็นในการ
พฒันาบรรจุภณัฑ์ โดยหาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์ กบั เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เพื่อทราบถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลต่อการพฒันา 
บรรจุภณัฑ ์เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูป้ระกอบการ 

3.2 ขอบเขตประชากร และขนาดตัวอย่าง วธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

3.2.1 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคทั่วไปในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  
ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวนประชากร 84,382 คน (กรมการปกครอง, 2558) 

3.2.2 ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริโภคทั่วไป ในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างส าหรับการศึกษาใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จากจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาขา้งตน้น ามาใชก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสม (Yamane, อา้งใน ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2552) 
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n  = 

              N 
          1 + Ne2 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
             N = ขนาดของประชากร 

         e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ร้อยละ5 ขนาดของ

ประชากรท่ีตอ้งการเท่ากบั   
N 

  1 + Ne2 
  84,382 

1 + 84,382(0.05)2 
398.11 ≈ 400 คน 

จากสูตรขา้งตน้จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน 400 คน  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ใช้วิธี เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม 
เก็บขอ้มูลบริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการศึกษาคน้ควา้และเก็บขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร 
บทความจากเวบ็ไซต ์ตลอดจนคน้ควา้จากงานวจิยัต่างๆ 

3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคแยม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

 

n  = 

n  = 

n  = 
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3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี(Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) โดยระดับความคิดเห็นวิ เคราะห์ด้วยค่าเฉ ล่ีย (Means) แล้วใช้มาตรวัด  
Rating Scale ซ่ึงแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังน้ี ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ใช้ไม่ได ้ 
โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนในแต่ละระดบั (กุณฑลี เวชสาร, 2545) ดงัน้ี 

ระดับความคิดเห็น    ระดับคะแนน 
   ดีมาก      5 
   ดี      4 
   พอใช ้      3 
   ควรปรับปรุง     2 
    ใชไ้ม่ได ้     1 

การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อวเิคราะห์และแปลผลแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมีค่าเฉล่ียต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00  ความคิดเห็นระดบัดีมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50-4.49  ความคิดเห็นระดบัดี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49  ความคิดเห็นระดบัพอใช ้
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49  ความคิดเห็นระดบัควรปรับปรุง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49  ความคิดเห็นระดบัใชไ้ม่ได ้

แลว้วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ใช้สถิติการทดสอบแบบ        
ไคสแควร์ (Chi-Square Test)  

3.5  สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

3.5.1. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินงานศึกษา 
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  

3.5.2 สถานท่ีรวบรวมขอ้มูล 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3.6  ระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาทั้ งส้ิน 12 เดือน ตั้ งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับแยมบา้นไมห้อม เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบไคสแควร์  
น าเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตาราง อธิบายความหมาย และการอธิบายเชิงพรรณนา ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคแยม 

4.3 ขอ้มูลความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
4.4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  

กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ (n=400) 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 134 33.50 
หญิง 266 66.50 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.50  
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.50 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ(n=400) 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 52 13.00 
21-30 ปี 195 48.75 
31-40 ปี 79 19.75 
41-50 ปี 46 11.50 

51 ปีข้ึนไป 28 7.00 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
48.75 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.75 และอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
13.00 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา  (n=400) 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 55 13.75 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 30 7.50 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 264 66.00 
สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 51 12.75 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น
ร้อยละ 13.75 และระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ (n=400) 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน / นกัศึกษา 112 28.00 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 35 8.75 
พนกังานบริษทัเอกชน 122 30.50 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 103 25.75 
พอ่บา้น/แม่บา้น 13 3.25 
รับจา้ง 12 3.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิโครงการหลวง 3 0.75 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ นกัเรียน / นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.00 และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายคิดเป็น
ร้อยละ 25.75 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (n=400) 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 97 24.25 
5,000 – 10,000 บาท 102 25.50 
10,001 – 20,000 บาท  137 34.25 
มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 64 16.00 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.50 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.25 ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภคแยม 

ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเคยซ้ือแยม (n=400) 
การเคยซ้ือแยม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 364 86.50 
ไม่เคย 54 13.50 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือแยม  คิดเป็นร้อยละ 86.50 
รองลงมาคือ ไม่เคยซ้ือแยม คิดเป็นร้อยละ 13.50 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการซ้ือแยม (n=346) 
ลกัษณะการซ้ือแยม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือเอง 311 89.88 
ไม่ไดซ้ื้อเอง 35 10.11 

รวม 346 100.00 

จากตารางท่ี  4.7 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือแยมเอง คิดเป็นร้อยละ 89.88 
รองลงมาคือ ไม่ไดซ้ื้อแยมเอง คิดเป็นร้อยละ 10.11 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีการซ้ือแยม (n=311) 
สถานทีก่ารซ้ือแยม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ร้านขายของช า 62 19.93 
ร้านสะดวกซ้ือ 190 61.09 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 265 85.20 
ซุปเปอร์สโตร์ 107 34.40 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ตลาดสด 3 0.96 
รวม 311 100.00 
หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือแยมจากซุปเปอร์มาร์เก็ต  
คิดเป็นร้อยละ 85.20 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 61.09 และซุปเปอร์สโตร์ คิดเป็น 
ร้อยละ 34.40 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
ความถ่ีการรับประทานแยม (n=346) 

ความถี่การรับประทานแยม จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/สัปดาห์ 245 70.80 
1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 65 18.78 
3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 21 6.06 
มากกวา่ 4 คร้ัง/สัปดาห์ 5 1.44 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นานๆ คร้ัง 10 2.89 
รวม 346 100.00 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการบริโภคน้อยกว่า 1 คร้ัง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 70.80 รองลงมาคือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.78 และ 3-4 คร้ัง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.10 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
กิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (n=400) 

กจิกรรมการส่งเสริมการขายทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การลดราคา 143 35.75 
การแถม เช่น ซ้ือ 2 แถม 1 84 21.00 
การแจกตวัอยา่ง 136 34.00 
มีการส่งช้ินส่วนชิงโชค 1 0.25 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อยากทาน เลือกรสชาติเน้ือแยมท่ีชอบ, 
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

36 9.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า กิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คือการลดราคา คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ การแจกตัวอย่าง  
คิดเป็นร้อยละ 34.00 และการแถม เช่น ซ้ือ 2 แถม 1 คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
ลกัษณะบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑแ์ยม (n=400) 

ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์แยม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขวดพลาสติก 12 3.00 
ขวดแกว้ 367 91.75 
ซองกระดาษ 5 1.25 
ซองพลาสติก 9 2.25 
ซองอะลูมิเนียม 2 0.50 
กระป๋องอะลูมิเนียม 2 0.50 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขวดบีบ, เป็นแพคขนาดเล็ก
ท่ีใชต้ามโรงแรม 

3 0.75 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกลกัษณะบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์แยม 
คือขวดแกว้ คิดเป็นร้อยละ 91.75 รองลงมาคือ  ขวดพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 3.00 และซองพลาสติก 
คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.12 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
รูปแบบฉลากบรรจุภณัฑแ์ยม(n=400) 

รูปแบบฉลากบรรจุภัณฑ์แยม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นลกัษณะรูปส่ีเหล่ียม 172 43.00 
เป็นลกัษณะรูปวงกลม 156 39.00 
เป็นลกัษณะรูปวงรี 39 9.75 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คลาสสิค, เหมาะสมกบั
รูปทรงภาชนะ 

33 8.25 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรูปแบบฉลากบรรจุภณัฑ์แยม  
เป็นลักษณะรูปส่ีเหล่ียม คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ เป็นลักษณะรูปวงกลม คิดเป็นร้อยละ 
39.00 และเป็นลกัษณะรูปวงรี คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.13 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
รายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ยม (n=400) 

รายละเอยีดข้อมูลผลติภัณฑ์แยม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช่ือสินคา้-ตราสินคา้ 88 22.00 
ภาพประกอบ 39 9.75 
ส่วนประกอบและคุณภาพสินคา้ 193 48.25 
ตรารับรองคุณภาพสินคา้ 64 16.00 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ วนัหมดอาย,ุ ราคา 16 4.00 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัรายละเอียดขอ้มูล
ผลิตภณัฑ์แยม ส่วนประกอบและคุณภาพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 48.2 5รองลงมาคือ  ช่ือสินคา้-ตรา
สินคา้ คิดเป็น ร้อยละ 22.00 และ ตรารับรองคุณภาพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภัณฑ์แบบ A แบบ B และแบบ C 

ตารางท่ี 4.14 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์แบบA (n=400) 

ปัจจยัด้านโครงสร้าง 
บรรจุภณัฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนที่แสดงระดบัความคิดเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    1 .1  บรรจุภัณฑ์ น้ี ป้ องกัน
ไ ม่ ใ ห้ สิ น ค้ า เ ส่ื อ ม ส ภ าพ 
แตกหกั หรือเสียหาย 

126 
(31.5) 

177 
(44.3) 

94 
(23.5) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

4.06 
(ดี) 

4 

    1.2 บรรจุภัณฑ์ น้ีสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์
ป ระ เภทอาห ารแป ร รูป ท่ี มี
ลกัษณะเดียวกนัได ้

118 
(29.5) 

196 
(49.0) 

86 
(21.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.08 
(ดี) 

3 

    1 .3  บ รรจุภัณฑ์ น้ี มี ความ
สะดวก ง่ายต่อการใชง้าน และ
เก็บรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ได้
ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด 

147 
(36.8) 

164 
(41.0) 

84 
(21.0) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

4.13 
(ดี) 

2 

    1.4 บรรจุภัณฑ์น้ีมีรูปแบบ
บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม โดด
เด่น 

74 
(18.5) 

157 
(39.3) 

153 
(38.3) 

16 
(4.0) 

0 
(0.0) 

3.72 
(ดี) 

8 

    1.5 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดง
ขอ้มูลของสินคา้ไดค้รบถว้น 

90 
(22.5) 

201 
(50.3) 

92 
(23.0) 

12 
(3.0) 

5 
(1.3) 

3.89 
(ดี) 

6 

    1.6 บรรจุภณัฑน้ี์มีเอกลกัษณ์ 
เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ ์

84 
(21.0) 

195 
(48.8) 

106 
(26.5) 

13 
(3.3) 

2 
(0.5) 

3.86 
(ดี) 

7 

    1.7 บรรจุภณัฑ์น้ีใชว้สัดุซ่ึงมี
คุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและ
อากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

110 
(27.5) 

239 
(59.8) 

49 
(12.3) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.14 
(ดี) 

1 

    1 .8  บ ร ร จุ ใ น ป ริ ม าณ ท่ี
พอเหมาะใช้งานง่ายและขนาด
ท่ีพกพาไดส้ะดวก 

84 
(21.0) 

183 
(45.8) 

128 
(32.0) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

3.86 
(ดี) 

7 
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ตารางท่ี 4.14 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์แบบA (n=400) (ต่อ) 

ปัจจยัด้านโครงสร้าง 
บรรจุภณัฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนที่แสดงระดบัความคิดเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    1.9 บรรจุภัณฑ์ น้ีสามารถ
ตรวจพิจารณา สินค้าภายใน
บรรจุภณัฑไ์ด ้

88 
(22.0) 

200 
(50.0) 

100 
(25.0) 

12 
(3.0) 

0 
(0.0) 

3.91 
(ดี) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.96 
(ด)ี 

 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
แบบ A ด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์  โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่  

ปัจจยัย่อยด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ดี คือ บรรจุภณัฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึง 
มีคุณสมบัติป้องกันความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 บรรจุภัณฑ์น้ี 
มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ียงัรับประทาน 
ไม่หมด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.13 บรรจุภัณฑ์ น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภท 
อาหารแปรรูปท่ีมีลักษณะเดียวกันได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.08 บรรจุภัณฑ์น้ีป้องกันไม่ให้สินค้า
เส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณาสินคา้
ภายในบรรจุภณัฑ์ได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูลของสินคา้ได้ครบถ้วน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 บรรจุภัณฑ์น้ีมีเอกลักษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86  
และบรรจุภณัฑน้ี์มีรูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม โดดเด่น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.15 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ A (n=400) 

ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนที่แสดงระดบัความคิดเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    2.1 โทนสีโดยรวมมีความ
เหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์

64 
(16.0) 

202 
(50.5) 

120 
(30.0) 

12 
(3.0) 

2 
(0.5) 

3.78 
(ดี) 

5 

    2 .2 ภาพประกอบ ท่ีใช้มี
ความสอดคล้องกับเน้ือหา 
และมีความคมชดั 

105 
(26.3) 

187 
(46.8) 

108 
(27.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.99 
(ดี) 

1 

    2.3 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้
ความชัด เจนและ อ่าน ง่าย 
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

107 
(26.8) 

174 
(43.5) 

118 
(29.5) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

3.96 
(ดี) 

2 

    2.4 ตวัอกัษรของตราสินคา้
มีความเป็นเอกลกัษณ์ 

74 
(18.5) 

175 
(43.8) 

151 
(37.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.80 
(ดี) 

4 

    2.5 การจัดรูปแบบขนาด
ข อ งภ าพ  ตั ว อัก ษ ร  แ ล ะ
โครงสร้างของสีประกอบกนั
เ ป็ น ภ า พ ร ว ม มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง ผ ส ม ผ ส า น
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

62 
(15.5) 

212 
(53.0) 

124 
(31.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

3.83 
(ดี) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.87 
(ด)ี 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
      ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
แบบ A ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์  โดยรวมอยู่ในระดับ ดี  มีค่ าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.87 เม่ือพิจารณา 
ในรายละเอียด พบวา่  

ปัจจัยย่อยด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ดี คือ ภาพประกอบท่ีใช้มีความ
สอดคล้องกบัเน้ือหา และมีความคมชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้มีความชัดเจน 
และอ่านง่าย เหมาะสมกับเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 การจดัรูปแบบขนาดของภาพ ตวัอักษร 
และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคล้องผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์



 

45 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ตัวอักษรของตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 และ 
โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.16 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นการตลาด แบบ A (n=400) 

ด้านการตลาด 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนที่แสดงระดบัความคิดเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน 

57 
(14.3) 

219 
(54.8) 

121 
(30.3) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

3.82 
(ดี) 

5 

    3 .2 ส ร้างความทรงจ า น่ า
ประทบัใจ 

47 
(11.8) 

198 
(49.5) 

142 
(35.5) 

12 
(3.0) 

1 
(0.3) 

3.96 
(ดี) 

3 

    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั 

93 
(23.3) 

242 
(60.5) 

64 
(16.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

4.06 
(ดี) 

2 

    3.4 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

91 
(22.8) 

254 
(62.8) 

54 
(13.5) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.07 
(ดี) 

1 

    3.5 บรรจุภัณฑ์น้ี เหมาะสม
ส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ี
ระลึก 

74 
(18.5) 

194 
(48.5) 

126 
(31.5) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

3.84 
(ดี) 

4 

    3.6 บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการวาง
จ าห น่ าย  และก ารน า เสน อ 
เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

102 
(25.5) 

186 
(46.5) 

108 
(27.0) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

3.96 
(ดี) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.95 
(ด)ี 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 = 
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
แบบ A ดา้นการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  
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ปัจจยัย่อยดา้นการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดี คือ แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อ
สังคม เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่าง
เด่นชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ และบรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย 
 และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับ 
มอบเป็นของฝากของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.82 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.17 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ แบบ B (n=400) 

ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนทีแ่สดงระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    1 .1  บรรจุภัณฑ์ น้ี ป้ องกัน
ไ ม่ ใ ห้ สิ น ค้ า เ ส่ื อ ม ส ภ าพ 
แตกหกั หรือเสียหาย 

141 
(35.3) 

183 
(45.8) 

76 
(19.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.16 
(ดี) 

1 

    1.2 บรรจุภัณฑ์ น้ีสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์
ป ระ เภทอาห ารแป ร รูป ท่ี มี
ลกัษณะเดียวกนัได ้

100 
(25.0) 

196 
(49.0) 

104 
(26.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.99 
(ดี) 

4 

    1 .3  บ รรจุภัณฑ์ น้ี มี ความ
สะดวก ง่ายต่อการใชง้าน และ
เก็บรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ได้
ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด 

100 
(25.0) 

190 
(47.5) 

110 
(27.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.97 
(ดี) 

5 

    1.4 บรรจุภัณฑ์น้ีมีรูปแบบ
บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม โดด
เด่น 

44 
(11.0) 

221 
(55.3) 

127 
(31.8) 

8 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.75 
(ดี) 

9 

    1.5 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดง
ขอ้มูลของสินคา้ไดค้รบถว้น 

68 
(17.0) 

231 
(57.8) 

91 
(22.8) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

3.89 
(ดี) 

6 

    1.6 บรรจุภณัฑน้ี์มีเอกลกัษณ์ 
เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ ์

70 
(17.5) 

215 
(53.8) 

107 
(26.8) 

8 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.86 
(ดี) 

7 
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ตารางท่ี 4.17 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ แบบ B (n=400) (ต่อ) 

ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนทีแ่สดงระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    1.7 บรรจุภณัฑ์น้ีใชว้สัดุซ่ึงมี
คุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและ
อากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

80 
(20.0) 

272 
(68.0) 

48 
(12.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.08 
(ดี) 

2 

    1 .8  บ ร ร จุ ใ น ป ริ ม าณ ท่ี
พอเหมาะใช้งานง่ายและขนาด
ท่ีพกพาไดส้ะดวก 

70 
(17.5) 

204 
(51.0) 

123 
(30.8) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

3.85 
(ดี) 

8 

    1.9 บรรจุภัณฑ์ น้ีสามารถ
ตรวจพิจารณา สินค้าภายใน
บรรจุภณัฑไ์ด ้

96 
(24.0) 

229 
(57.3) 

75 
(18.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.05 
(ดี) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.96 
(ด)ี 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 = 
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
แบบ B ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณา 
ในรายละเอียด พบวา่  

ปัจจยัย่อยด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ดี คือบรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ให้
สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 บรรจุภณัฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติั
ป้องกันความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถตรวจ
พิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑ์ได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.05 บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช ้
กับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลักษณะเดียวกันได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 บรรจุภัณฑ์น้ี 
มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ียงัรับประทาน 
ไม่หมด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.97 บรรจุภัณฑ์น้ีมีการแสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 3.89 บรรจุภัณฑ์น้ีมีเอกลักษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 บรรจุใน 
ปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและขนาดท่ีพกพาได้สะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 และบรรจุภณัฑ์ 
น้ีมีรูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม โดดเด่น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.18 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ B (n=400) 

ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนทีแ่สดงระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    2.1 โทนสีโดยรวมมีความ
เหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์

164 
(41.0) 

190 
(47.5) 

46 
(11.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.29 
(ดี) 

1 

    2.2 ภาพประกอบท่ีใชมี้ความ
สอดคล้องกับ เน้ื อห าและมี
ความคมชดั 

129 
(32.3) 

226 
(56.5) 

45 
(11.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.21 
(ดี) 

2 

    2.3 รูปแบบตัวอักษรท่ีใช้มี
ค ว าม ชั ด เจ น แ ล ะ อ่ าน ง่ าย 
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

115 
(28.8) 

218 
(54.5) 

67 
(16.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.12 
(ดี) 

4 

    2.4 ตวัอกัษรของตราสินคา้มี
ความเป็นเอกลกัษณ์ 

105 
(26.3) 

191 
(47.8) 

99 
(24.8) 

3 
(0.8) 

2 
(0.5) 

3.98 
(ดี) 

5 

    2.5 การจดัรูปแบบขนาดของ
ภาพ ตัวอักษร และโครงสร้าง
ของสีประกอบกนัเป็นภาพรวม
มีความสอดคล้องผสมผสาน
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

126 
(31.5) 

201 
(50.3) 

73 
(18.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.13 
(ดี) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.15 
(ด)ี 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
แบบ B ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์  โดยรวมอยู่ในระดับ  ดี  มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 4.15 เม่ือพิจารณา 
ในรายละเอียด พบวา่  

 ปัจจยัยอ่ยดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ดี คือ โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสม
กบับรรจุภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ภาพประกอบท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 การจดัรูปแบบขนาดของภาพ ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็น
ภาพรวมมีความสอดคลอ้งผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 รูปแบบตวัอกัษร 
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ท่ีใช้มีความชัดเจนและอ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.12 และตวัอกัษรของตรา
สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.19 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นการตลาด แบบ B (n=400) 

ด้านการตลาด 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนทีแ่สดงระดบัความคดิเห็น  
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 

 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน 

80 
(20.0) 

198 
(49.5) 

115 
(28.8) 

5 
(1.3) 

2 
(0.5) 

3.87 
(ดี) 

6 

    3 .2  ส ร้างความทรงจ า น่ า
ประทบัใจ 

88 
(22.0) 

253 
(63.3) 

55 
(13.8) 

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

4.05 
(ดี) 

3 

    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั 

96 
(24.0) 

213 
(53.3) 

89 
(22.3) 

0 
(0.0) 

2 
(0.5) 

4.00 
(ดี) 

4 

    3.4 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

66 
(16.5) 

226 
(56.5) 

104 
(26.0) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

3.88 
(ดี) 

5 

    3.5 บรรจุภัณฑ์น้ี เหมาะสม
ส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ี
ระลึก 

111 
(27.8) 

261 
(65.3) 

26 
(6.5) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.20 
(ดี) 

1 

    3.6 บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการวาง
จ าห น่ าย  และก ารน า เสน อ 
เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

99 
(24.8) 

251 
(62.8) 

46 
(11.5) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.11 
(ดี) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.02 
(ด)ี 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
แบบ B ดา้นการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  

ปัจจยัย่อยดา้นการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ดี คือ บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็น
ของฝากของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05  
ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ได้อย่างเด่นชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์ 
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ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.20 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ แบบ C (n=400) 

ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนทีแ่สดงระดบัความคดิเห็น  
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 

 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    1.1 บรรจุภัณฑ์น้ีป้องกัน
ไ ม่ ให้ สิ น ค้ า เ ส่ื อ มส ภ าพ 
แตกหกั หรือเสียหาย 

81 
(20.3) 

146 
(36.5) 

151 
(37.8) 

21 
(5.3) 

1 
(0.3) 

3.71 
(ดี) 

6 

    1.2 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถ
น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารแปร
รูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้

63 
(15.8) 

164 
(41.0) 

155 
(38.8) 

18 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.68 
(ดี) 

7 

    1.3 บรรจุภัณฑ์ น้ี มีความ
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 
แ ล ะ เ ก็ บ รั ก ษ า คุ ณ ภ าพ
ผลิตภัณฑ์ ได้ในกรณี ท่ี ย ัง
รับประทานไม่หมด 

65 
(16.3) 

153 
(38.3) 

164 
(41.0) 

18 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.66 
(ดี) 

8 

    1.4 บรรจุภณัฑ์น้ีมีรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 
โดดเด่น 

118 
(29.5) 

140 
(35.0) 

119 
(29.8) 

23 
(5.8) 

0 
(0.0) 

3.88 
(ดี) 

2 

    1 .5  บ รร จุภัณฑ์ น้ี มี ก าร
แสดงข้อมูลของสินค้าได้
ครบถว้น 

55 
(13.8) 

220 
(55.0) 

107 
(26.8) 

16 
(4.0) 

2 
(0.5) 

3.77 
(ดี) 

4 

    1 . 6  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ี มี
เอกลักษณ์  เหมาะส าห รับ
ผลิตภณัฑ ์

67 
(16.8) 

182 
(45.5) 

129 
(32.3) 

22 
(5.5) 

0 
(0.0) 

3.73 
(ดี) 

5 

    1.7 บรรจุภณัฑน้ี์ใชว้สัดุซ่ึง
มีคุณสมบัติป้องกนัความช้ืน
และอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

84 
(21.0) 

229 
(57.3) 

77 
(19.3) 

10 
(2.5) 

0 
(0.0) 

3.96 
(ดี) 

1 
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ตารางท่ี 4.20 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ แบบ C (n=400) (ต่อ) 

ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนที่แสดงระดบัความคิดเห็น 
 

ค่าเฉลีย่ 
(การแปลผล) 

 
 

ล าดบั
ที่ 

ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    1 .8  บ รร จุ ใน ป ริม าณ ท่ี
พอ เหมาะใช้งาน ง่ายและ
ขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก 

52 
(13.0) 

148 
(37.0) 

181 
(45.3) 

17 
(4.3) 

2 
(0.5) 

3.57 
(ดี) 

9 

    1.9 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถ
ตรวจพิจารณา สินค้าภายใน
บรรจุภณัฑไ์ด ้

75 
(18.8) 

211 
(52.8) 

96 
(24.0) 

18 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.85 
(ดี) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.76 
(ด)ี 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
แบบ C ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 เม่ือพิจารณา 
ในรายละเอียด พบวา่  

ปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ดี คือ บรรจุภัณฑ์ น้ีใช้วสัดุ 
ซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 บรรจุภณัฑ์น้ี 
มีรูปแบบบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.88 บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจ
พิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑ์ได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูลของสินคา้
ได้ครบถ้วน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.77 บรรจุภณัฑ์น้ีมีเอกลักษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.73 บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหกั หรือเสียหาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.71 
บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้
 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68  บรรจุภัณฑ์น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพ 
ผลิตภณัฑ์ไดใ้นกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.66 และบรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะ
ใชง้านง่ายและขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.21 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ C (n=400) 

ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนทีแ่สดงระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    2.1 โทนสีโดยรวมมีความ
เหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์

69 
(17.3) 

151 
(37.8) 

152 
(38.0) 

28 
(7.0) 

0 
(0.0) 

3.65 
(ดี) 

5 

    2.2 ภาพประกอบท่ีใชมี้ความ
สอดคล้องกับ เน้ือหา และมี
ความคมชดั 

54 
(13.5) 

175 
(43.8) 

165 
(41.3) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

3.96 
(ดี) 

1 

    2.3 รูปแบบตัวอักษรท่ีใช้มี
ค ว าม ชั ด เจ น แ ล ะ อ่ าน ง่ าย 
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

54 
(13.5) 

188 
(47.0) 

153 
(38.3) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

3.72 
(ดี) 

2 

    2.4 ตวัอกัษรของตราสินคา้มี
ความเป็นเอกลกัษณ์ 

47 
(11.8) 

186 
(46.5) 

164 
(41.0) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

3.69 
(ดี) 

3 

    2.5 การจดัรูปแบบขนาดของ
ภาพ ตัวอักษร และโครงสร้าง
ของสีประกอบกนัเป็นภาพรวม
มีความสอดคล้องผสมผสาน
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

56 
(14.0) 

166 
(41.5) 

171 
(42.8) 

7 
(1.8) 

0 
(0.0) 

3.67 
(ดี) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.74 
(ด)ี 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์
แบบ C ด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์  โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่  

ปัจจยัย่อยด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ดี คือ ภาพประกอบท่ีใช้มีความ
สอดคล้องกบัเน้ือหา และมีความคมชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.96 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้มีความชัดเจน 
และอ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตวัอกัษรของตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.69 การจดัรูปแบบขนาดของภาพ ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็น
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ภาพรวมมีความสอดคล้องผสมผสานกลมกลืนกับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67  และโทนสี
โดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.65 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.22 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในดา้นการตลาด แบบ C (n=400) 

ด้านการตลาด 

จ านวน (ร้อยละ) ของคนทีแ่สดงระดบัความคดิเห็น 
ค่าเฉลีย่ 

(การแปลผล) 
ล าดบั
ที่ ดมีาก 

(5) 
ด ี
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน 

42 
(10.5) 

155 
(38.8) 

189 
(47.3) 

12 
(3.0) 

2 
(0.5) 

3.55 
(ดี) 

5 

    3 .2  ส ร้างความทรงจ า น่ า
ประทบัใจ 

47 
(11.8) 

204 
(51.0) 

140 
(35.0) 

7 
(1.8) 

2 
(0.5) 

3.71 
(ดี) 

3 

    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั 

35 
(8.8) 

204 
(51.0) 

153 
(38.3) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.66 
(ดี) 

4 

    3.4 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

38 
(9.5) 

161 
(40.3) 

183 
(45.8) 

18 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.54 
(ดี) 

6 

    3.5 บรรจุภัณฑ์น้ี เหมาะสม
ส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ี
ระลึก 

56 
(14.0) 

227 
(56.8) 

111 
(27.8) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

3.83 
(ดี) 

1 

    3.6 บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการวาง
จ าห น่ าย  และก ารน า เสน อ 
เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

61 
(15.3) 

173 
(43.3) 

163 
(40.8) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

3.73 
(ดี) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.67 
(ด)ี 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 =ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
แบบ C ดา้นการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดี คือ บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝาก
ของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้น
วางสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.73 สร้างความทรงจ า น่าประทับใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71  ส่ือถึง
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คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างเด่นชดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.55 และแสดงถึงการมีภาพลักษณ์ ท่ี รับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉล่ีย และการแปลผลระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
แบบ A แบบ B และแบบ C 

ความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ การแปลผล ล าดับ 
ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์แบบ A 3.96 ดี  
ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ A 3.87 ดี  
ดา้นการตลาด แบบ A 3.95 ดี  
ค่าเฉลีย่รวม 3.92 ดี 2 
ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์แบบ B 3.96 ดี  
ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ B 4.15 ดี  
ดา้นการตลาด แบบ B 4.02 ดี  
ค่าเฉลีย่รวม 4.04 ดี 1 
ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์แบบ C 3.76 ดี  
ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์แบบ C 3.74 ดี  
ดา้นการตลาด แบบ C 3.67 ดี  
ค่าเฉลีย่รวม 3.72 ดี 3 
หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 = 

      ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A 
แบบ B และแบบ C มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงเรียงล าดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ีคือ  
ระดับความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ 
ระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และระดบัความคิดเห็น 
ในการพฒันาบรรจุภณัฑแ์บบ C มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ B กับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์ แบบ B  
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.04 ดงันั้น จึงน ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นใน 
การพฒันาบรรจุภณัฑแ์บบ B กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

4.4.1 จ าแนกตามเพศ  

ตารางท่ี 4.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ (n=400) 

ความคดิเห็นในการพฒันา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามเพศ 
2  Sig. 

ผลการ
วเิคราะห์ ชาย หญิง 

ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์
    1.1 บรรจุภณัฑน้ี์ป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้
เส่ือมสภาพ แตกหกั หรือเสียหาย 

3.94±0.72 
(ดี) 

4.27±0.69 
(ดี) 

18.28 0.00 แตกต่าง 

    1 .2 บรรจุภัณฑ์ น้ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้

3.88±0.73 
(ดี) 

4.04±0.70 
(ดี) 

5.02 0.08 ไม่แตกต่าง 

    1.3 บรรจุภณัฑ์น้ีมีความสะดวก ง่าย
ต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ไดใ้นกรณีท่ียงัรับประทาน
ไม่หมด 

3.90±0.76 
(ดี) 

4.01±0.70 
(ดี) 

5.19 0.07 ไม่แตกต่าง 

    1.4 บรรจุภัณฑ์ น้ี มี รูปแบบบรรจุ
ภณัฑมี์ความสวยงาม โดดเด่น 

3.75±0.71 
(ดี) 

3.75±0.64 
(ดี) 

7.45 0.59 ไม่แตกต่าง 

    1.5 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูล
ของสินคา้ไดค้รบถว้น 

3.92±0.81 
(ดี) 

3.87 ± 0.64 
(ดี) 

16.48 0.00 แตกต่าง 

    1.6 บรรจุภณัฑน้ี์มีเอกลกัษณ์ เหมาะ
ส าหรับผลิตภณัฑ ์

3.81±0.80 
(ดี) 

3.89±0.65 
(ดี) 

12.28 0.00 แตกต่าง 

    1 .7  บ ร ร จุ ภัณ ฑ์ น้ี ใช้ ว ัส ดุ ซ่ึ ง มี
คุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.11±0.54 
(ดี) 

4.06±0.56 
(ดี) 

1.17 0.55 ไม่แตกต่าง 

    1.8 บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้
งานง่ายและขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก 

3.83±0.74 
(ดี) 

3.86±0.67 
(ดี) 

3.06 0.38 ไม่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ (n=400) (ต่อ) 

ความคดิเห็นในการพฒันา  
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามเพศ 
2  Sig. 

ผลการ
วเิคราะห์ ชาย หญิง 

    1 .9  บ รร จุ ภัณ ฑ์ น้ี ส าม ารถต รวจ
พิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้

4.00±0.70 
(ดี) 

4.07±0.62 
(ดี) 

5.23 0.07 ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
3.91±0.72 

(ด)ี 
3.98±0.65 

(ด)ี 
  

 

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์
    2.1 โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสม
กบับรรจุภณัฑ ์

4.27±0.69 
(ดี) 

4.30±0.64 
(ดี) 

1.79 0.40 ไม่แตกต่าง 

    2 .2  ภ าพ ป ร ะ ก อ บ ท่ี ใ ช้ มี ค ว าม
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั 

4.20±0.57 
(ดี) 

4.21±0.65 
(ดี) 

3.64 0.16 ไม่แตกต่าง 

    2 .3  รูปแบบตัวอักษรท่ี ใช้มี ความ
ชดัเจนและอ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา 

4.08±0.64 
(ดี) 

4.13±0.67 
(ดี) 

1.14 0.56 ไม่แตกต่าง 

    2.4 ตวัอกัษรของตราสินคา้มีความเป็น
เอกลกัษณ์ 

3.85±0.79 
(ดี) 

4.05±0.74 
(ดี) 

8.84 0.06 ไม่แตกต่าง 

    2.5 การจัด รูปแบบขนาดของภาพ 
ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบ
กัน เป็นภาพรวม มีความสอดคล้อ ง
ผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

4.02±0.71 
(ดี) 

4.18±0.67 
(ดี) 

5.98 0.05 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.09±0.68 

(ด)ี 
4.18±0.67 

(ด)ี 
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ตารางท่ี 4.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ (n=400) (ต่อ) 

ความคดิเห็นในการพฒันา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามเพศ 
2  Sig. 

ผลการ
วเิคราะห์ ชาย หญิง 

ดา้นการตลาด 
    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 3.80±0.77 

(ดี) 
3.90±0.74 

(ดี) 
6.77 0.14 ไม่แตกต่าง 

    3.2 สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ 3.91±0.66 
(ดี) 

4.12±0.63 
(ดี) 

14.10 0.00 แตกต่าง 

    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์
ไดอ้ยา่งเด่นชดั 

3.90±0.73 
(ดี) 

4.05±0.69 
(ดี) 

7.82 0.05 แตกต่าง 

    3 .4  แสด ง ถึ งก าร มี ภ าพ ลักษ ณ์ ท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.94±0.68 
(ดี) 

3.85±0.66 
(ดี) 

2.16 0.53 ไม่แตกต่าง 

    3.5 บรรจุภัณฑ์น้ี เหมาะสมส าหรับ
มอบเป็นของฝากของท่ีระลึก 

4.17±0.63 
(ดี) 

4.21±0.53 
(ดี) 

5.24 0.15 ไม่แตกต่าง 

    3.6 บรรจุภัณฑ์น้ี มีการวางจ าหน่าย 
และการน าเสนอ เหมาะสมกับชั้ นวาง
สินคา้ 

4.00±0.67 
(ดี) 

4.16±0.59 
(ดี) 

10.98 0.01 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
3.96±0.69 

(ด)ี 
4.05±0.64 

(ด)ี 
  

 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 = 
      ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.24 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชายมีระดับความคิดเห็นในการพัฒนา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B ด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ในระดบัดี อนัดบัแรกคือ บรรจุภณัฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมี
คุณสมบติัป้องกันความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11±0.54 รองลงมาคือ 
บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00±0.70 ตามล าดบั 
ด้านกราฟิกบรรจุภณัฑ์ ในปัจจยัย่อย ระดบัดี คือ โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกับบรรจุภณัฑ ์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27±0.69 รองลงมาคือ ภาพประกอบท่ีใช้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความ
คมชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.20±0.57 และด้านการตลาด ในปัจจัยย่อย ระดับดี คือ บรรจุภัณฑ์ น้ี
เหมาะสมส าห รับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก   มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  4.17±0.63 รองลงมาคือ  
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บรรจุภัณฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกับชั้ นวางสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
4.00±0.67 ตามล าดบั 

เพศหญิงมีระดับความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B ด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์  
ในระดับดี อันดับแรกคือ บรรจุภัณฑ์น้ีป้องกันไม่ให้สินค้าเส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27±0.69 รองลงมาคือ บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณาสินคา้ภายในบรรจุภณัฑ์
ได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07±0.62 ตามล าดบั ด้านกราฟิกบรรจุภณัฑ์ ในปัจจยัย่อย ระดบัดี คือ โทนสี
โดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30±0.64 รองลงมาคือ ภาพประกอบท่ีใช ้
มีความสอดคล้องกับเน้ือหา และมีความคมชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.21±0.65 และด้านการตลาด 
ในปัจจยัย่อย ระดับดี คือ บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.21±0.53 รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกับ 
ชั้นวางสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16±0.59 ตามล าดบั 

จากค่า 2 และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็น 
ต่อปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ในเร่ืองบรรจุภัณฑ์น้ีป้องกันไม่ให้สินค้าเส่ือมสภาพ  
แตกหัก หรือเสียหาย บรรจุภัณฑ์น้ีมีการแสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน และบรรจุภัณฑ์น้ี 
มีเอกลกัษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ์ ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ ในเร่ือง การจดัรูปแบบขนาดของภาพ 
ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคลอ้งผสมผสานกลมกลืนกบั
ผลิตภณัฑ์ ดา้นการตลาด ในเร่ืองสร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ และบรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย 
และการน าเสนอ เหมาะสมกับชั้ นวางสินค้า  แตกต่างกัน  โดยเพศหญิงให้ความคิดเห็น 
ในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เพศชาย 
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4.4.2 จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ

ตารางท่ี 4.25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ(n=400) 

ความคดิเห็นในการพฒันา  
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
2  Sig. 

ผลการ
วเิคราะห์ ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์
    1.1 บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกัน
ไม่ ให้ สินค้า เส่ื อมสภาพ 
แตกหกั หรือเสียหาย 

4.32±0.67 

(ดี) 
3.97±0.71 

(ดี) 
4.21±0.69 

(ดี) 
4.34±0.70 

(ดี) 
4.67±0.47 
(ดีมาก) 

34.41 0.00 แตกต่าง 

    1.2 บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถ
น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
แปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกัน
ได ้

4.11±0.67 
(ดี) 

3.93±0.71 
(ดี) 

3.87±0.70 
(ดี) 

4.19±0.68 
(ดี) 

4.14±0.80 
(ดี) 

12.54 0.12 ไม่แตกต่าง 

    1.3 บรรจุภัณฑ์น้ีมีความ
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 
แ ล ะ เก็ บ รั ก ษ า คุ ณ ภ าพ
ผลิตภัณฑ์ได้ในกรณี ท่ีย ัง
รับประทานไม่หมด 

4.17±0.67 
(ดี) 

3.82±0.73 
(ดี) 

3.96±0.60 
(ดี) 

4.26±0.77 
(ดี) 

4.21±0.78 
(ดี) 

37.65 0.00 แตกต่าง 

    1 .4  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ี มี
รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม โดดเด่น 

3.94±0.69 
(ดี) 

3.64±0.69 
(ดี) 

3.82±0.54 
(ดี) 

3.84±0.63 
(ดี) 

3.78±0.73 
(ดี) 

23.06 0.02 แตกต่าง 

    1.5 บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการ
แสดงข้อมูลของสินค้าได้
ครบถว้น 

4.25±0.73 
(ดี) 

3.76±0.69 
(ดี) 

3.97±0.56 
(ดี) 

3.95±0.69 
(ดี) 

3.71±0.85 
(ดี) 

57.14 0.00 แตกต่าง 

    1 .6  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ี มี
เอกลักษณ์ เหมาะส าหรับ
ผลิตภณัฑ ์

4.00±0.76 
(ดี) 

3.72±0.72 
(ดี) 

4.07±0.57 
(ดี) 

4.00±0.66 
(ดี) 

3.82±0.77 
(ดี) 

26.49 0.00 แตกต่าง 

    1.7 บรรจุภัณฑ์น้ีใช้วสัดุ
ซ่ึ ง มี คุ ณ ส มบั ติ ป้ อ งกัน
ความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.09±0.72 
(ดี) 

4.06±0.41 
(ดี) 

4.03±0.56 
(ดี) 

4.32±0.63 
(ดี) 

3.89±0.83 
(ดี) 

66.09 0.00 แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ(n=400) (ต่อ) 

ความคดิเห็นในการพฒันา  
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
2  Sig. 

ผลการ
วเิคราะห์ ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

    1 .8  บรรจุในป ริมาณ ท่ี
พอเหมาะใช้งาน ง่ายและ
ขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก 

4.15±0.72 
(ดี) 

3.79±0.70 
(ดี) 

3.78±0.67 
(ดี) 

4.02±0.57 
(ดี) 

3.60±0.73 
(ดี) 

29.30 0.00 แตกต่าง 

    1.9 บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถ
ตรวจพิจารณา สินคา้ภายใน
บรรจุภณัฑไ์ด ้

4.26±0.68 
(ดี) 

4.03±0.64 
(ดี) 

3.94±0.57 
(ดี) 

4.15±0.66 
(ดี) 

3.92±0.76 
(ดี) 

17.67 0.02 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.15±0.70 

(ด)ี 
3.86±0.67 

(ด)ี 
3.97±0.61 

(ด)ี 
4.12±0.67 

(ด)ี 
3.98±0.75 

(ด)ี 
   

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์

    2.1 โทนสีโดยรวมมีความ
เหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์

4.32±0.78 
(ดี) 

4.17±0.61 
(ดี) 

4.46±0.59 
(ดี) 

4.58±0.79 
(ดีมาก) 

4.07±0.89 
(ดี) 

23.46 0.00 แตกต่าง 

    2.2 ภาพประกอบท่ีใช้มี
ความสอดคล้องกับเน้ือหา 
และมีความคมชดั 

4.19±0.65 
(ดี) 

4.13±0.63 
(ดี) 

4.35±0.53 
(ดี) 

4.43±0.50 
(ดี) 

3.96±0.74 
(ดี) 

24.65 0.00 แตกต่าง 

    2.3 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้
มีความชัดเจนและอ่านง่าย 
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

4.23±0.73 
(ดี) 

4.02±0.64 
(ดี) 

4.26±0.57 
(ดี) 

4.26±0.64 
(ดี) 

3.96±0.83 
(ดี) 

25.92 0.00 แตกต่าง 

    2 .4  ตัวอักษ รของต รา
สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ 

3.90±0.95 
(ดี) 

3.85±0.75 
(ดี) 

4.21±0.63 
(ดี) 

4.34±0.52 
(ดี) 

3.75±0.73 
(ดี) 

47.63 0.00 แตกต่าง 

    2.5 การจัดรูปแบบขนาด
ของภาพ  ตัวอักษ ร  และ
โครงสร้างของสีประกอบ
กัน เป็ นภาพ รวม มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง ผ ส ม ผ ส าน
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

4.21±0.69 
(ดี) 

4.03±0.73 
(ดี) 

4.30±0.60 
(ดี) 

4.36±0.49 
(ดี) 

3.82±0.72 
(ดี) 

29.91 0.00 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.17±0.76 

(ด)ี 
4.05±0.67 

(ด)ี 
4.32±0.58 

(ด)ี 
4.40±0.59 

(ด)ี 
3.92±0.78 

(ด)ี 
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ตารางท่ี 4.25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ(n=400)  (ต่อ) 

ความคดิเห็นในการพฒันา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
2  Sig. 

ผลการ
วิเคราะห์ ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

ดา้นการตลาด 

    3.1 แสดงถึงเอกลักษณ์
เฉพาะทอ้งถ่ิน 

4.00±4.00 
(ดี) 

3.67±0.70 
(ดี) 

4.02±0.65 
(ดี) 

4.32±0.55 
(ดี) 

3.82±0.72 
(ดี) 59.62 0.00 แตกต่าง 

    3 .2  ส ร้างความทรงจ า  
น่าประทบัใจ 

3.98±0.82 
(ดี)  

3.99±0.64 
(ดี) 

4.24±0.48 
(ดี) 

4.28±0.54 
(ดี) 

3.75±0.64 
(ดี) 

44.72 0.00 แตกต่าง 

    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์
ข อ งผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ อ ย่ า ง
เด่นชดั 

3.98±0.95 
(ดี) 

3.91±0.64 
(ดี) 

4.11±0.64 
(ดี) 

4.26±0.68 
(ดี) 

3.92±0.81 
(ดี) 

35.94 0.00 แตกต่าง 

    3 . 4  แ ส ด ง ถึ ง ก า ร มี
ภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อ
สั งคม  เช่น  เป็ น มิ ต รกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.15±0.66 
(ดี)  

3.71±0.67 
(ดี) 

4.03±0.60 
(ดี) 

3.95±0.63 
(ดี) 

4.00±0.66 
(ดี) 

28.35 0.00 แตกต่าง 

    3 . 5  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ี
เหมาะสมส าหรับมอบเป็น
ของฝากของท่ีระลึก 

4.25±0.65 
(ดี) 

4.09±0.53 
(ดี) 

4.34±0.47 
(ดี) 

4.47±0.50 
(ดี) 

4.00±0.72 
(ดี) 

48.28 0.00 แตกต่าง 

    3.6 บรรจุภณัฑน้ี์มีการวาง
จ าหน่าย และการน าเสนอ 
เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

4.15±0.63 
(ดี) 

4.01±0.61 
(ดี) 

4.15±0.62 
(ดี) 

4.39±0.49 
(ดี) 

4.14±0.75 
(ดี) 

25.49 0.01 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.09±1.29 

(ด)ี 
3.90±0.63 

(ด)ี 
4.15±0.58 

(ด)ี 
4.28±0.57 

(ด)ี 
3.94±0.72 

(ด)ี 
  

 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่งไม่เกิน 20 ปี อายุระหวา่ง 31-40 ปี 
และ 41-60 ปี มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ B ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  
ในระดับดี อันดับแรกคือ บรรจุภัณฑ์น้ีป้องกันไม่ให้สินค้าเส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.32±0.67  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21±0.69 และค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34±0.70 ตามล าดับ 
ในขณะท่ีผูท่ี้อาย ุ51 ปีข้ึนไป ใหค้วามคิดเห็นในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67±0.47  
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่างไม่เกิน 20 ปี อายุระหว่าง 21-40 ปี และ 51 ปีข้ึนไป   
มีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ ในปัจจยัย่อย ระดบัดี 
อนัดับแรกคือ โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32±0.78 ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.17±0.61ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46±0.59 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07±0.89 ตามล าดบั ในขณะท่ีผูท่ี้อายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58±0.79 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหวา่ง ไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 แ และ 41-50 ปี  มีระดบัความ
คิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ B ด้านการตลาด ในปัจจัยย่อย ระดับดี คือบรรจุภัณฑ์น้ี
เหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25±0.65 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09±0.72 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34±0.70 และค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47±0.47 ตามล าดับ ในขณะท่ีผูท่ี้อายุ 51 ปีข้ึนไป 
ให้ความคิดเห็นในระดับดี ในปัจจัยย่อย คือ บรรจุภัณฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ 
เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14±0.80 

จากค่า 2 และค่า Sig. ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่ากลุ่มอายุให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อย 
ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์ในเร่ือง บรรจุภณัฑน้ี์ป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหกั หรือเสียหาย 
บรรจุภัณฑ์ น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ี 
ยงัรับประทานไม่หมด บรรจุภณัฑ์น้ีมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น บรรจุภณัฑ์น้ีมีการ
แสดงข้อมู ลของสินค้าได้ครบถ้วน  บรรจุภัณฑ์ น้ี มี เอกลักษณ์  เหมาะส าห รับผลิตภัณฑ ์ 
บรรจุภณัฑ์น้ีใชว้สัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม บรรจุในปริมาณท่ี
พอเหมาะใช้งานง่ายและขนาดท่ีพกพาได้สะดวก  และบรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณาสินค้า
ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ ในเร่ือง โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ์ ภาพประกอบ 
ท่ีใช้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้มีความชดัเจนและอ่านง่าย 
เหมาะสมกบัเน้ือหา ตวัอกัษรของตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ และการจดัรูปแบบขนาดของภาพ 
ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคลอ้งผสมผสานกลมกลืนกบั
ผลิตภณัฑ ์

ด้านการตลาด ในเร่ือง  แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ิน สร้างความทรงจ า น่าประทับใจ  
ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ได้อย่างเด่นชัด แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
เช่น เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บรรจุภัณฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก และ 
บรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ แตกต่างกนั โดยผูท่ี้อายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี  และผูท่ี้อาย ุ51 ปีข้ึนไป ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ช่วงอายอ่ืุน 
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4.4.3 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ตารางท่ี 4.26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา (n=400) 

ความคดิเห็นในการพฒันา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

2  Sig. 
ผลการ
วิเคราะห์ 

ต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่า     

มัธยมปลาย 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
เทียบเท่า 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

    1 .1  บ รรจุภัณฑ์ น้ี ป้ อ งกัน
ไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก 
หรือเสียหาย 

4.40±0.70 
(ดี) 

4.33±0.54 
(ดี) 

4.05±0.72 
(ดี) 

4.37±0.69 
(ดี) 

23.41 0.00 แตกต่าง 

    1 .2  บรรจุภัณฑ์ น้ี ส ามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภณัฑ์
ป ระ เภท อาห ารแป ร รูป ท่ี มี
ลกัษณะเดียวกนัได ้

4.32±0.74 
(ดี) 

3.90±0.60 
(ดี) 

3.88±0.71 
(ดี) 

4.23±0.55 
(ดี) 

37.18 0.00 แตกต่าง 

    1 .3  บ รร จุภัณ ฑ์ น้ี มี ค วาม
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และ
เก็บรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ได้
ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด 

4.30±0.69 
(ดี) 

3.90±0.60 
(ดี) 

3.89±0.73 
(ดี) 

4.05±0.70 
(ดี) 

19.73 0.00 แตกต่าง 

    1.4 บรรจุภัณฑ์ น้ี มี รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ มี ความสวยงาม  
โดดเด่น 

3.96±0.63 
(ดี) 

3.76±0.62 
(ดี) 

3.72±0.65 
(ดี) 

3.66±0.76 
(ดี) 

10.86 0.28 ไม่แตกต่าง 

    1.5 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดง
ขอ้มูลของสินคา้ไดค้รบถว้น 

4.16±0.68 
(ดี) 

3.73±0.58 
(ดี) 

3.86±0.69 
(ดี) 

3.80±0.80 
(ดี) 

28.07 0.00 แตกต่าง 

    1.6 บรรจุภณัฑ์น้ีมีเอกลกัษณ์ 
เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ ์

4.12±0.66 
(ดี) 

3.73±0.58 
(ดี) 

3.83±0.69 
(ดี) 

3.84±0.83 
(ดี) 

15.84 0.70 ไม่แตกต่าง 

    1.7 บรรจุภณัฑ์น้ีใชว้สัดุซ่ึงมี
คุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและ
อากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.29±0.78 
(ดี) 

3.90±0.48 
(ดี) 

4.06±0.49 
(ดี) 

4.01±0.58 
(ดี) 

47.58 0.00 แตกต่าง 

    1 .8  บ ร ร จุ ใ น ป ริ ม าณ ท่ี
พอเหมาะใชง้านง่ายและขนาดท่ี
พกพาไดส้ะดวก 

3.98±0.65 
(ดี) 

3.70±0.53 
(ดี) 

3.85±0.73 
(ดี) 

3.80±0.63 
(ดี) 

26.98 0.00 แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา (n=400) (ต่อ) 

ความคดิเห็นในการพฒันา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

2  Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

ต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่า     

มัธยมปลาย 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
เทียบเท่า 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

    1 .9  บรรจุภัณฑ์ น้ี สามารถ
ตรวจพิจารณา สินค้าภายใน
บรรจุภณัฑไ์ด ้

4.23±0.66 
(ดี) 

3.96±0.55 
(ดี) 

3.98±0.65 
(ดี) 

4.23±0.61 
(ดี) 

13.88 0.03 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.20±0.69 

(ด)ี 
3.88±0.56 

(ด)ี 
3.91±0.67 

(ด)ี 
4.00±0.68 

(ด)ี 
   

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์
    2.1 โทนสีโดยรวมมีความ
เหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์

4.65±0.64 
(ดีมาก) 

4.30±0.65 
(ดี) 

4.21±0.64 
(ดี) 

4.31±0.67 
(ดี) 

32.80 0.00 แตกต่าง 

    2.2 ภาพประกอบท่ีใชมี้ความ
สอดคล้องกับ เน้ื อห า และมี
ความคมชดั 

4.43±0.63 
(ดี) 

4.20±0.48 
(ดี) 

4.15±0.65 
(ดี) 

4.27±0.45 
(ดี) 

25.21 0.00 แตกต่าง 

    2.3 รูปแบบตัวอักษรท่ีใช้มี
ค ว าม ชั ด เจ น แ ล ะ อ่ าน ง่ าย 
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

4.38±0.73 
(ดี) 

4.13±0.62 
(ดี) 

4.06±0.65 
(ดี) 

4.13±0.60 
(ดี) 

20.28 0.00 แตกต่าง 

    2.4 ตวัอกัษรของตราสินคา้มี
ความเป็นเอกลกัษณ์ 

4.23±0.81 
(ดี) 

4.20±0.48 
(ดี) 

3.92±0.77 
(ดี) 

3.90±0.75 
(ดี) 

35.59 0.00 แตกต่าง 

    2.5 การจดัรูปแบบขนาดของ
ภาพ ตัวอักษร และโครงสร้าง
ของสีประกอบกนัเป็นภาพรวม
มีความสอดคล้องผสมผสาน
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

4.40±0.70 
(ดี) 

4.20±0.40 
(ดี) 

4.04±0.69 
(ดี) 

4.23±0.70 
(ดี) 

28.74 0.00 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.42±0.70 

(ด)ี 
4.21±0.52 

(ด)ี 
4.08±0.68 

(ด)ี 
4.17±0.63 

(ด)ี 
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ตารางท่ี 4.26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา (n=400) (ต่อ) 

ความคดิเห็นในการพฒันา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

2  Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ 

ต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่า     

มัธยมปลาย 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี
เทียบเท่า 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

ดา้นการตลาด 

    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน 

4.25±0.84 
(ดี) 

4.13±0.50 
(ดี) 

3.80±0.72 
(ดี) 

3.66±0.73 
(ดี) 

49.46 0.00 แตกต่าง 

    3 .2  ส ร้างความทรงจ า น่ า
ประทบัใจ 

4.23±0.66 
(ดี) 

4.03±0.31 
(ดี) 

4.01±0.63 
(ดี) 

3.96±0.79 
(ดี) 

35.05 0.00 แตกต่าง 

    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั 

4.34±0.75 
(ดี) 

3.96±0.55 
(ดี) 

3.93±0.68 
(ดี) 

4.01±0.78 
(ดี) 

35.50 0.00 แตกต่าง 

    3.4 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4.12±0.69 
(ดี) 

3.80±0.55 
(ดี) 

3.90±0.64 
(ดี) 

3.56±0.72 
(ดี) 

31.66 0.00 แตกต่าง 

    3.5 บรรจุภัณฑ์น้ี เหมาะสม
ส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ี
ระลึก 

4.30±0.69 
(ดี) 

4.13±0.34 
(ดี) 

4.21±0.55 
(ดี) 

4.05±0.58 
(ดี) 

26.57 0.00 แตกต่าง 

    3.6 บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการวาง
จ าห น่ าย  แล ะก ารน า เสน อ 
เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

4.30±0.63 
(ดี) 

4.20±0.40 
(ดี) 

4.07±0.63 
(ดี) 

4.05±0.64 
(ดี) 

16.48 0.05 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.26±0.71 

(ด)ี 
4.04±0.44 

(ด)ี 
3.99±0.64 

(ด)ี 
3.89±0.70 

(ด)ี 
   

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 = 
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเทียบเท่ามธัยมปลาย 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีระดับความคิดเห็นในการพฒันา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ในระดบัดี อนัดบัแรกคือ บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ให้
สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40±0.70 ค่าเฉล่ีย 4.33±0.54 และค่าเฉล่ีย 
4.37±0.69ตามล าดับ ในขณะท่ีผู ้ท่ี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเทียบเท่า ในปัจจัยย่อย ระดับดี  
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อนัดับแรกคือ บรรจุภัณฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบัติป้องกันความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06±0.49  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีเทียบเท่า  
และสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B ดา้นกราฟิก 
บรรจุภณัฑ์ ในปัจจยัย่อย ระดับดี อันดับแรกคือ โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ ์
มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 4.30±0.65 ค่าเฉล่ีย 4.21±0.64 และ ค่าเฉล่ีย 4.31±0.67 ตามล าดับ ในขณะท่ี 
ผู้ท่ี มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าหรือเทียบเท่ ามัธยมปลาย มีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65±0.64  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษากวา่หรือเทียบเท่ามธัยมปลาย มีระดบัความคิดเห็นใน
การพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B ดา้นการตลาด ในปัจจยัยอ่ย ระดบัดี อนัดบัแรกคือ ส่ือถึงคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34±0.75 ผูท่ี้มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ในปัจจยัยอ่ย ระดบัดี คือ บรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้น
วางสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20±0.40 ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีเทียบเท่า และสูงกวา่ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ในปัจจยัยอ่ย ระดบัดี คือ บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก 
และบรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.21±0.55 และค่าเฉล่ีย 4.05±0.64 ตามล าดบั 

จากค่า 2 และค่า Sig. ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาให้ความคิดเห็นต่อ 
ปัจจยัยอ่ย ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ในเร่ือง บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก 
หรือเสียหาย บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบัผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะ
เดียวกันได้ บรรจุภัณฑ์น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได ้
ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูลของสินคา้ไดค้รบถว้น บรรจุภณัฑ์น้ี
ใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ย่างเหมาะสม บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้
งานง่ายและขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก และบรรจุภณัฑน้ี์สามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑ์
ได ้ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ และดา้นการตลาด ในทุกปัจจยัยอ่ย แตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
ต ่ากวา่หรือเทียบเท่ามธัยมปลาย ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน 
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4.4.4 จ าแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 4.27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ (n=400) 

ความคิดเห็นในการ
พฒันาบรรจุภัณฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามอาชีพ 

2  Sig. 
ผลการ
วิเคราะห์ 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

รับจ้าง 
 

อืน่ๆ 
 

ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

    1 .1  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ี
ป้ อ ง กั น ไ ม่ ให้ สิ น ค้ า
เส่ือมสภาพ แตกหัก หรือ
เสียหาย 

4.14 
±0.66 
(ดี) 

4.28 
±0.71 
(ดี) 

4.04 
±0.76 
(ดี) 

4.16 
±0.70 
(ดี) 

4.79 
±0.59 
(ดีมาก) 

4.41 
±0.66 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

25.64 0.01 แตกต่าง 

    1 .2  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ี
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้
กับผ ลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัได ้

4.05 
±0.69 
(ดี) 

4.05 
±0.68 
(ดี) 

3.91 
±0.71 
(ดี) 

4.00 
±0.74 
(ดี) 

3.53 
±0.77 
(ดี) 

4.25 
±0.62 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

15.26 0.22 
ไม่

แตกต่าง 

    1 .3  บ ร ร จุ ภัณ ฑ์ น้ี มี
ความสะดวก ง่ายต่อการ
ใช้ งาน  และ เก็ บ รักษ า
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ใน
กรณีท่ียงัรับประทานไม่
หมด 

4.10 
±0.70 
(ดี) 

4.00 
±0.76 
(ดี) 

3.79 
±0.70 
(ดี) 

4.08 
±0.71 
(ดี) 

3.30 
±0.63 
(ดี) 

4.16 
±0.57 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

33.94 0.00 แตกต่าง 

    1 .4  บ ร ร จุ ภัณ ฑ์ น้ี มี
รูป แบ บบ รร จุภัณ ฑ์ มี
ความสวยงาม โดดเด่น 

3.70 
±0.76 
(ดี) 

3.80 
±0.53 
(ดี) 

3.84 
±0.65 
(ดี) 

3.72 
±0.56 
(ดี) 

3.2 
3±0.43 
(ดี) 

3.9 
1±0.90 
(ดี) 

3.66 
±1.15 
(ดี) 

55.68 0.00 แตกต่าง 

    1.5 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการ
แสดงขอ้มูลของสินคา้ได้
ครบถว้น 

4.00 
±0.77 
(ดี) 

3.37 
±0.80 
(ดี) 

3.95 
±0.61 
(ดี) 

3.92 
±0.62 
(ดี) 

3.46 
±0.66 
(ดี) 

3.83 
±0.71 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

62.78 0.00 แตกต่าง 

    1 .6  บ ร ร จุ ภัณ ฑ์ น้ี มี
เอกลกัษณ์ เหมาะส าหรับ
ผลิตภณัฑ ์

3.80 
±0.82 
(ดี) 

3.82 
±0.78 
(ดี) 

3.92 
±0.64 
(ดี) 

3.93 
±0.59 
(ดี) 

3.23 
±0.43 
(ดี) 

4.00 
±0.85 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

49.18 0.00 แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ (n=400) (ต่อ) 

ความคิดเห็นในการ
พฒันาบรรจุภัณฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามอาชีพ 

2  Sig. 
ผลการ
วิเคราะห์ นักเรียน / 

นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

รับจ้าง 
 

อืน่ๆ 
 

    1.7  บรรจุภัณฑ์ น้ี ใช้
ว ัส ดุ ซ่ึ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ
ป้ อ งกัน ความ ช้ืน และ
อากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.08 
±0.58 
(ดี) 

4.02 
±0.45 
(ดี) 

4.04 
±0.50 
(ดี) 

4.15 
±0.59 
(ดี) 

3.84 
±0.68 
(ดี) 

4.33 
±0.49 
(ดี) 

3.66 
±1.15 
(ดี) 

24.56 0.01 แตกต่าง 

    1.8 บรรจุในปริมาณท่ี
พอเหมาะใช้งานง่ายและ
ขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก 

4.00 
±0.75 
(ดี) 

3.82 
±0.56 
(ดี) 

3.85 
±0.70 
(ดี) 

3.74 
±0.66 
(ดี) 

3.30 
±0.48 
(ดี) 

3.9 
1±0.66 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

28.47 0.05 แตกต่าง 

    1 .9  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ี
สามารถตรวจพิจารณา 
สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์
ได ้

4.12 
±0.72 
(ดี) 

4.05 
±0.41 
(ดี) 

4.06 
±0.61 
(ดี) 

4.01 
±0.64 
(ดี) 

3.46 
±0.66 
(ดี) 

4.25 
±0.62 
(ดี) 

3.66 
±1.15 
(ดี) 

39.90 0.00 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.00 

±0.72 
(ด)ี 

3.92 
±0.64 
(ด)ี 

3.94 
±0.66 
(ด)ี 

3.97 
±0.65 
(ด)ี 

3.57 
±0.60 
(ด)ี 

4.12 
±0.68 
(ด)ี 

4.11 
±0.77 
(ด)ี 

  
 

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์

    2.1 โทนสีโดยรวมมี
ค ว า ม เห ม า ะ ส ม กั บ 
บรรจุภณัฑ ์

4.16 
±0.71 
(ดี) 

4.28 
±0.57 
(ดี) 

4.37 
±0.62 
(ดี) 

4.30 
±0.65 
(ดี) 

4.00 
±0.70 
(ดี) 

4.83 
±0.38 
(ดีมาก) 

5.00 
±0.00 
(ดีมาก) 

27.11 0.00 แตกต่าง 

    2.2 ภาพประกอบท่ีใช้
มี ค วามสอดคล้อ งกับ
เน้ือหา และมีความคมชดั 

4.18 
±0.59 
(ดี) 

4.37 
±0.49 
(ดี) 

4.24 
±0.63 
(ดี) 

4.14 
±0.69 
(ดี) 

3.92 
±0.64 
(ดี) 

4.41 
±0.51 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

15.25 0.22 
ไม่

แตกต่าง 

    2.3 รูปแบบตวัอกัษรท่ี
ใชมี้ความชดัเจนและอ่าน
ง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา 

4.09 
±0.69 
(ดี) 

4.17 
±0.51 
(ดี) 

4.14 
±0.62 
(ดี) 

4.08 
±0.72 
(ดี) 

3.69 
±0.48 
(ดี) 

4.45 
±0.65 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

22.80 0.02 แตกต่าง 

    2.4 ตวัอกัษรของตรา
สิ น ค้ า มี ค ว าม เป็ น
เอกลกัษณ์ 

3.80 
±0.81 
(ดี) 

4.02 
±0.61 
(ดี) 

4.09 
±0.73 
(ดี) 

3.99 
±0.79 
(ดี) 

3.92 
±0.64 
(ดี) 

4.33 
±0.65 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

23.29 0.50 
ไม่

แตกต่าง 

 



 

69 

ตารางท่ี 4.27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ (n=400) (ต่อ) 

ความคิดเห็นในการ
พฒันาบรรจุภัณฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามอาชีพ 

2  Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ นักเรียน / 

นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

รับจ้าง 
 

อืน่ๆ 
 

    2 .5  ก ารจัด รูป แบ บ
ขนาดของภาพ ตัวอักษร 
และโครงส ร้ างขอ ง สี
ประกอบกันเป็นภาพรวม
มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
ผสมผสานกลมกลืนกับ
ผลิตภณัฑ ์

4.00 
±0.70 
(ดี) 

4.34 
±0.63 
(ดี) 

4.20 
±0.67 
(ดี) 

4.07 
±0.70 
(ดี) 

3.92 
±0.64 
(ดี) 

4.58 
±0.51 
(ดีมาก) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

16.35 0.17 
ไม่

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.05 

±0.71 
(ด)ี 

4.24 
±0.57 
(ด)ี 

4.21 
±0.66 
(ด)ี 

4.12 
±0.72 
(ด)ี 

3.89 
±0.62 
(ด)ี 

4.55 
±0.52 
(ดมีาก) 

4.47 
±0.46 
(ด)ี 

   

ดา้นการตลาด 

  3.1 แสดงถึงเอกลักษณ์
เฉพาะทอ้งถ่ิน 

3.75 
±0.84 
(ดี) 

4.08 
±0.61 
(ดี) 

3.90 
±0.69 
(ดี) 

3.85 
±0.74 
(ดี) 

3.92 
±0.64 
(ดี) 

4.08 
±0.90 
(ดี) 

3.66 
±1.15 
(ดี) 

24.50 0.43 
ไม่

แตกต่าง 

  3.2 สร้างความทรงจ า น่า
ประทบัใจ 

3.91 
±0.69 
(ดี) 

4.25 
±0.65 
(ดี) 

4.16 
±0.55 
(ดี) 

4.04 
±0.66 
(ดี) 

3.76 
±0.43 
(ดี) 

4.25 
±0.75 
(ดี) 

3.66 
±1.15 
(ดี) 

38.76 0.02 แตกต่าง 

 3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์
ของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่ง
เด่นชดั 

3.87 
±0.79 
(ดี) 

4.08 
±0.65 
(ดี) 

4.00 
±0.65 
(ดี) 

4.07 
±0.68 
(ดี) 

3.92 
±0.64 
(ดี) 

4.50 
±0.67 
(ดีมาก) 

3.66 
±1.15 
(ดี) 

22.34 0.21 
ไม่

แตกต่าง 

   3 .4  แ ส ด ง ถึ ง ก า ร มี
ภาพลักษณ์ท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.83 
±0.58 
(ดี) 

4.00 
±0.54 
(ดี) 

3.96 
±0.64 
(ดี) 

3.83 
±0.68 
(ดี) 

3.5 
3±0.77 
(ดี) 

4.00 
±0.73 
(ดี) 

3.66 
±1.15 
(ดี) 

25.74 0.10 
ไม่

แตกต่าง 

    3 .5  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ี
เหมาะสมส าหรับมอบ
เป็นของฝากของท่ีระลึก 

4.08 
±0.58 
(ดี) 

4.11 
±0.67 
(ดี) 

4.27 
±0.48 
(ดี) 

4.29 
±0.57 
(ดี) 

3.92 
±0.64 
(ดี) 

4.41 
±0.51 
(ดี) 

4.33 
±0.57 
(ดี) 

49.02 0.00 แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ (n=400) (ต่อ) 

ความคิดเห็นในการ
พฒันาบรรจุภัณฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามอาชีพ 

2  Sig. 
ผลการ
วเิคราะห์ นักเรียน / 

นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษทั 
เอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

รับจ้าง 
 

อืน่ๆ 
 

    3.6 บรรจุภัณฑ์น้ีมีการ
วางจ าห น่ าย  แล ะก าร
น าเสนอ เหมาะสมกบัชั้น
วางสินคา้ 

4.01 
±0.61 
(ดี) 

4.11 
±0.67 
(ดี) 

4.15 
±0.56 
(ดี) 

4.16 
±0.67 
(ดี) 

3.92 
±0.64 
(ดี) 

4.41 
±0.51 
(ดี) 

3.66 
±1.15 
(ดี) 

39.23 0.00 แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
3.91 

±0.70 
(ด)ี 

4.11 
±0.64 
(ด)ี 

4.08 
±0.60 
(ด)ี 

4.05 
±0.67 
(ด)ี 

3.83 
±0.63 
(ด)ี 

4.28 
±0.68 
(ด)ี 

3.78 
±1.06 
(ด)ี 

  
 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
     ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 =ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย รับจา้ง อ่ืนๆ ได้แก่ เจา้หน้าท่ีมูลนิธิโครงการหลวง มีระดบัความ
คิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ B ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ในระดับดี อันดับแรกคือ  
บรรจุภัณฑ์น้ีป้องกันไม่ให้สินค้าเส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14±0.66  
ค่าเฉ ล่ีย  4.28±0.71 ค่าเฉล่ีย 4.16±0.70 ค่าเฉล่ีย 4.41±0.66 และค่าเฉล่ีย 4.33±0.57 ตามล าดับ   
และผูท่ี้มีอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิโครงการหลวง ให้ความคิดเห็นในระดบัดี คือ บรรจุภณัฑ์
น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้บรรจุภณัฑ์ 
น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ียงัรับประทาน 
ไม่หมด บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการแสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน  บรรจุภัณฑ์ น้ี มี เอกลักษณ์  
เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ์ และบรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและขนาดท่ีพกพาได้สะดวก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33±0.57 ในขณะท่ีผูท่ี้มีอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น ใหร้ะดบัความคิดเห็น ในระดบัดีมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79±0.66 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับ 
ความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ในปัจจยัยอ่ย ระดบัดี อนัดบัแรก
คือ ภาพประกอบท่ีใช้มีความสอดคล้องกับเน้ือหา และมีความคมชัด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.18  
และค่าเฉล่ีย 4.37 ตามล าดับ ในขณะท่ีผูท่ี้มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  
และพ่อบา้น/แม่บา้น มีระดบัความคิดเห็น ในระดบัดี อนัดบัแรกคือ โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสม
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กับบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37±0.62 ค่าเฉล่ีย 4.30±0.65 และค่าเฉล่ีย 4.00±0.70 ตามล าดับ
ในขณะท่ีผูท่ี้มีอาชีพ รับจา้ง อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิโครงการหลวง มีระดบัความคิดเห็น ในระดบั
ดีมาก 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน อ่ืนๆ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิโครงการหลวง มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B ดา้นการตลาด ในปัจจยัยอ่ย ระดบัดี อนัดบัแรกคือ บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับ
มอบเป็นของฝากของท่ีระลึก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08±0.90 ค่าเฉล่ีย 4.27±048 ค่าเฉล่ีย 4.29±0.57 
ค่าเฉล่ีย 3.92±0.64 และค่าเฉล่ีย 4.33±0.57 ตามล าดับ ในขณะท่ีผูท่ี้มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีระดบัความคิดเห็น ในปัจจยัยอ่ย ระดบัดี  อนัดบัแรกคือ สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ 
มีค่าเฉล่ีย 4.25±0.75 และผู ้ท่ี มีอาชีพ รับจ้าง มีระดับความคิดเห็น ในปัจจัยย่อย ระดับดีมาก   
อนัดบัแรกคือ ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50±0.67 

จากค่า 2 และค่า Sig. ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงว่าอาชีพให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อย  
ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์ในเร่ือง บรรจุภณัฑน้ี์ป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหกั หรือเสียหาย 
บรรจุภัณฑ์ น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ี 
ยงัรับประทานไม่หมด บรรจุภณัฑ์น้ีมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น บรรจุภณัฑ์น้ี 
มีการแสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน  บรรจุภัณฑ์ น้ีมีเอกลักษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ ์ 
บรรจุภณัฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม บรรจุในปริมาณ 
ท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและขนาดท่ีพกพาได้สะดวก และบรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินคา้
ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ ในเร่ือง โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ์ และรูปแบบ
ตวัอกัษรท่ีใชมี้ความชดัเจนและอ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา 

ดา้นการตลาด ในเร่ือง สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็น
ของฝากของท่ีระลึก และบรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 
แตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้นรับจา้ง และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิโครงการหลวง ให้
ความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียสูงกวา่อาชีพอ่ืน 
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4.4.5 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (n=400) 

ความคิดเห็นในการพฒันา 
บรรจุภัณฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
2  Sig. 

ผลการ
วิเคราะห์ น้อยกว่า 

5,000 บาท 
5,001-10,000 

บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 20,000 
บาทขึน้ไป 

ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

    1 .1  บ รรจุภัณ ฑ์ น้ี ป้ อ งกัน
ไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก 
หรือเสียหาย 

4.08±0.73 
(ดี) 

4.25±0.67 
(ดี) 

4.10±0.73 
(ดี) 

4.25±0.73 
(ดี) 

6.00 0.42 ไม่แตกต่าง 

    1 .2  บรรจุภัณฑ์ น้ี ส ามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
ป ระ เภ ท อ าห ารแป ร รูป ท่ี มี
ลกัษณะเดียวกนัได ้

3.91±0.73 
(ดี) 

4.14±0.74 
(ดี) 

3.980.66 
(ดี) 

3.91±0.70 
(ดี) 

10.86 0.09 ไม่แตกต่าง 

    1 .3  บ รร จุภัณ ฑ์ น้ี มี ค วาม
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และ
เก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด 

3.84±0.73 
(ดี) 

4.11±0.76 
(ดี) 

4.020.70 
(ดี) 

3.88±0.65 
(ดี) 

14.27 0.02 แตกต่าง 

    1.4 บรรจุภัณฑ์ น้ี มี รูปแบบ
บรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม โดด
เด่น 

3.88±0.61 
(ดี) 

3.68±0.75 
(ดี) 

3.78±0.61 
(ดี) 

3.63±0.67 
(ดี) 

18.51 0.03 แตกต่าง 

    1.5 บรรจุภัณฑ์น้ีมีการแสดง
ขอ้มลูของสินคา้ไดค้รบถว้น 

3.92±0.73 
(ดี) 

3.92±0.75 
(ดี) 

3.91±0.69 
(ดี) 

3.75±0.61 
(ดี) 

11.84 0.45 ไม่แตกต่าง 

    1.6 บรรจุภณัฑ์น้ีมีเอกลกัษณ์ 
เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ ์

3.87±0.70 
(ดี) 

3.92±0.74 
(ดี) 

3.86±0.73 
(ดี) 

3.80±0.62 
(ดี) 

8.69 0.46 ไม่แตกต่าง 

    1.7 บรรจุภณัฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมี
คุณสมบัติป้องกันความช้ืนและ
อากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.06±0.53 
(ดี) 

4.12± 
(ดี) 

4.04± 
(ดี) 

4.13±0.51 
(ดี) 

4.72 0.57 ไม่แตกต่าง 

    1 .8  บ ร ร จุ ใ น ป ริ ม าณ ท่ี
พอเหมาะใชง้านง่ายและขนาดท่ี
พกพาไดส้ะดวก 

3.81±0.53 
(ดี) 

3.95±0.61 
(ดี) 

3.88±0.55 
(ดี) 

3.69±0.51 
(ดี) 

14.25 0.11 ไม่แตกต่าง 

 



 

73 

ตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (n=400) (ต่อ) 

ความคิดเห็นในการพฒันา 
บรรจุภัณฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
2  Sig. 

ผลการ
วิเคราะห์ น้อยกว่า 

5,000 บาท 
5,001-10,000 

บาท 
10,001-

20,000 บาท 
มากกว่า 20,000 
บาทขึน้ไป 

    1 .9  บรรจุภัณฑ์ น้ี ส ามารถ
ตรวจพิจารณา สินค้าภายใน
บรรจุภณัฑไ์ด ้

4.06±0.71 
(ดี) 

4.05±0.77 
(ดี) 

4.07±0.66 
(ดี) 

4.00±0.61 
(ดี) 

7.48 0.27 ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
3.94±0.69 

(ด)ี 
4.02±0.73 

(ด)ี 
3.96±0.66 

(ด)ี 
3.89±0.64 

(ด)ี 
   

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์

    2.1 โทนสีโดยรวมมีความ
เหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์

4.34±0.65 
(ดี) 

4.28±0.68 
(ดี) 

4.26±0.65 
(ดี) 

4.31±0.66 
(ดี) 

1.25 0.97 ไม่แตกต่าง 

    2.2 ภาพประกอบท่ีใชมี้ความ
สอดคล้องกับ เน้ื อหา และ มี
ความคมชดั 

4.12±0.59 
(ดี) 

4.30±0.59 
(ดี) 

4.21±0.66 
(ดี) 

4.19±+0.61 
(ดี) 

7.15 0.30 ไม่แตกต่าง 

    2.3 รูปแบบตัวอักษรท่ีใช้มี
ค ว าม ชั ด เจ น แ ล ะ อ่ าน ง่ า ย 
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

4.09±0.69 
(ดี) 

4.11±0.70 
(ดี) 

4.15±0.65 
(ดี) 

4.11±0.59 
(ดี) 

4.45 0.61 ไม่แตกต่าง 

    2.4 ตวัอักษรของตราสินคา้มี
ความเป็นเอกลกัษณ์ 

3.88±0.71 
(ดี) 

4.07±0.76 
(ดี) 

3.97±0.81 
(ดี) 

4.05±0.74 
(ดี) 

9.49 0.66 ไม่แตกต่าง 

    2.5 การจดัรูปแบบขนาดของ
ภาพ ตัวอักษร และโครงสร้าง
ของสีประกอบกันเป็นภาพรวม
มีความสอดคล้องผสมผสาน
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

4.05±0.74 
(ดี) 

4.16±0.71 
(ดี) 

4.14±0.62 
(ดี) 

4.20±0.73 
(ดี) 

10.60 0.10 ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.10±0.67 

(ด)ี 
4.18±0.68 

(ด)ี 
4.15±0.67 

(ด)ี 
4.17±0.66 

(ด)ี 
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ตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B  
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (n=400) (ต่อ) 

ความคิดเห็นในการพฒันา 
บรรจุภัณฑ์แบบ B 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
2  Sig. 

ผลการ
วิเคราะห์ น้อยกว่า 5,000 

บาท 
5,001-10,000 

บาท 
10,001-20,000 

บาท 
มากกว่า 20,000 
บาทขึน้ไป 

ดา้นการตลาด 

    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน 

3.90±0.72 
(ดี) 

3.88±0.76 
(ดี) 

3.82±0.77 
(ดี) 

3.92±0.74 
(ดี) 

8.05 0.78 ไม่แตกต่าง 

    3 .2  ส ร้างความทรงจ า น่ า
ประทบัใจ 

4.06±0.59 
(ดี) 

4.05±0.70 
(ดี) 

4.07±0.67 
(ดี) 

4.03±0.59 
(ดี) 

14.05 0.29 ไม่แตกต่าง 

    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั 

4.02±0.66 
(ดี) 

4.04±0.70 
(ดี) 

3.93±0.74 
(ดี) 

4.08±0.74 
(ดี) 

8.08 0.52 ไม่แตกต่าง 

    3.4 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.96±0.69 
(ดี) 

3.82±0.72 
(ดี) 

3.88±0.63 
(ดี) 

3.88±0.65 
(ดี) 

6.33 0.70 ไม่แตกต่าง 

    3.5 บรรจุภัณฑ์น้ี เหมาะสม
ส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ี
ระลึก 

4.18±0.54 
(ดี) 

4.17±0.63 
(ดี) 

4.19±0.53 
(ดี) 

4.33±0.56 
(ดี) 

8.89 0.44 ไม่แตกต่าง 

    3.6 บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการวาง
จ าห น่ าย  แล ะก ารน า เส น อ 
เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

4.14±0.55 
(ดี) 

4.08±0.72 
(ดี) 

4.06±0.59 
(ดี) 

4.23±0.61 
(ดี) 

11.90 0.21 ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่ 
4.04±0.62 

(ด)ี 
4.01±0.58 

(ด)ี 
3.99±0.65 

(ด)ี 
4.08±0.64 

(ด)ี 
   

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = ดีมาก, 3.50-4.49 = ดี,  2.50-3.49 = พอใช้, 1.50-2.49 =  
ควรปรับปรุง, 1.00-1.49 = ใชไ้ม่ได ้

จากตารางท่ี 4.28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีระดบัความคิดเห็น 
ในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B ด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ในระดบัดี อนัดบัแรกคือ บรรจุภณัฑ์ 
น้ี ป้องกันไม่ให้สินค้าเส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.08±0.73 ค่าเฉล่ีย  
4.25±0.67 ค่าเฉล่ีย 4.11±0.73 และค่าเฉล่ีย 4.25±0.73 ตามล าดบั   
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท และ
มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป   มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ B ด้านกราฟิก 
บรรจุภณัฑ์ ในปัจจยัย่อย ระดับดี อันดับแรกคือ โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ ์ 
มี ค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ  ±0.65ค่ า เฉ ล่ี ย  4 .26±0.65 และค่ า เฉ ล่ี ย  4 .31±0.66 ต ามล าดับ  ในขณ ะ ท่ี 
ผู ้ท่ี มี รายได้ เฉ ล่ี ย ต่อ เดือน  5,000 – 10,000 บาท  ให้ ความ คิด เห็นในระดับ  ดี  ใน ปัจจัยย่อย  
คือ ภาพประกอบท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30±0.59  

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกช่วงรายได้เฉ ล่ียต่อเดือน มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนา 
บรรจุภณัฑ์แบบ B ดา้นการตลาด ในปัจจยัยอ่ย ระดบัดี อนัดบัแรกคือ บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับ
มอบเป็นของฝากของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18±0.54 ค่าเฉล่ีย  4.17±0.63 ค่าเฉล่ีย 4.19±0.53  
และค่าเฉล่ีย 4.33±0.56 ตามล าดบั 

จากค่า 2 และค่า Sig. ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนให้ความคิดเห็น 
ต่อปัจจยัย่อย ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ในเร่ือง บรรจุภัณฑ์น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน  
และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด และบรรจุภัณฑ์น้ีมีรูปแบบ 
บรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น แตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท  
5,000 – 10,000 บาท และ10,001 – 20,000 บาท ให้ความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่ม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืน 
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4.5 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี 4.29 ขอ้เสนอแนะ ผลิตภณัฑแ์ยมบา้นไมห้อมจากผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะ ผลติภัณฑ์แยมบ้านไม้หอม จ านวน (คน) 

แยมจะตอ้งนึกถึงผลไมสี้สันสวยงามน่าทานถ้าเปิดตวัใหม่ ตอ้งโดด
เด่นในเร่ืองแพก็เกจและราคาท่ีไม่แพงจากนั้นข้ึนอยูก่บัรสชาติวา่จะท า
ใหติ้ดปากถูกใจผูบ้ริโภคหรือไม่ 

1 

รูปภาพประกอบควรใช้เป็นรูปขนมปัง จะส่ือถึงการน าผลิตภณัฑ์ไป
ใชป้ระโยชน์ไดดี้กวา่ 

1 

ฉลากบรรจุภณัฑค์วรเลือกใชแ้บบมีสีสัน ใหค้วามรู้สึกน่ารับประทาน 1 

 จากตารางท่ี 4.29 ขอ้เสนอแนะ ผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์แยมบา้นไมห้อมจากผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า แยมจะต้องนึกถึงผลไม้สีสันสวยงามน่าทานถ้าเปิดตัวใหม่ ต้องโดดเด่นในเร่ืองแพ็กเกจ 
และราคาท่ีไม่แพงจากนั้นข้ึนอยูก่บัรสชาติวา่จะท าให้ติดปากถูกใจผูบ้ริโภคหรือไม่ รูปภาพประกอบ
ควรใช้เป็นรูปขนมปัง จะส่ือถึงการน าผลิตภณัฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า และฉลากบรรจุภณัฑ์ 
ควรเลือกใชแ้บบมีสีสัน ใหค้วามรู้สึกน่ารับประทาน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับแยมบา้นไมห้อม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันา
บรรจุภณัฑ์ส าหรับแยมบา้นไมห้อมรูปแบบใหม่ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ 
และดา้นการตลาด ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ มีดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 ราย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 66.50 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.75 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 66.00 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.50 มีจ านวนรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.25 

5.1.2 ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคแยม 

พฤติกรรมการบริโภคแยมของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือแยม คิดเป็นร้อยละ 86.50 โดยซ้ือแยมเอง คิดเป็นร้อยละ 89.88  
ซ้ือแยมจากซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 85.20   มีความถ่ีในการบริโภคน้อยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์  
คิดเป็นร้อยละ 70.80    กิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คือการลดราคา  
คิดเป็นร้อยละ 35.75 โดยเลือกลกัษณะบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์แยม คือขวดแกว้ คิดเป็นร้อยละ 91.75  
ท่ีมีรูปแบบฉลากบรรจุภณัฑ์แยม เป็นลกัษณะรูปส่ีเหล่ียม คิดเป็นร้อยละ 43.00   รายละเอียดขอ้มูล
ผลิตภณัฑแ์ยมท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัคือ ส่วนประกอบและคุณภาพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 48.25  
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5.1.3 ขอ้มูลความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A แบบ B และแบบ C 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบ A ด้าน
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบั
แรก คือ บรรจุภัณฑ์ น้ีใช้ว ัสดุซ่ึงมี คุณสมบัติป้องกันความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.14   บรรจุภัณฑ์ น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพ 
ผลิตภณัฑ์ได้ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A ดา้นกราฟิก 
บรรจุภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ 
ภาพประกอบท่ีใช้มีความสอดคล้องกับเน้ือหา และมีความคมชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 รูปแบบ
ตวัอกัษรท่ีใช้มีความชดัเจนและอ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 การจดัรูปแบบ
ขนาดของภาพ ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคลอ้งผสมผสาน
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A ดา้นการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ แสดงถึงการมี
ภาพลักษณ์ ท่ี รับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 ส่ือถึง
คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างเด่นชดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06   สร้างความทรงจ าน่าประทบัใจ
และบรรจุภณัฑน้ี์มีการวางจ าหน่ายและการน าเสนอเหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบ B ด้าน
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบั
แรก คือ บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 
บรรจุภณัฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.08 บรรจุภณัฑน้ี์สามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.05 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B ด้านกราฟิก 
บรรจุภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ 
โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกับบรรจุภณัฑ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 ภาพประกอบท่ีใช้มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 การจดัรูปแบบขนาดของภาพ ตวัอกัษร 
และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคล้องผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13  
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ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B ดา้นการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ บรรจุภณัฑ์น้ี
เหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  สร้างความทรงจ าน่าประทบัใจ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.05 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเด่นชดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบ C ด้าน
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบั
แรก คือ บรรจุภณัฑ์น้ีใชว้สัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.96 บรรจุภัณฑ์น้ีมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 
บรรจุภณัฑน้ี์สามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบ C ด้าน
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบั
แรก คือ ภาพประกอบท่ีใช้มีความสอดคล้องกับเน้ือหา และมีความคมชัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.96 
รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความชดัเจนและอ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตวัอกัษร
ของตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.69 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ C ดา้นการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ บรรจุภณัฑ์น้ี
เหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 บรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย 
และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.73 สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A แบบ B และแบบ C 
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงเรียงล าดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี คือ ระดับความคิดเห็น 
ในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.04 รองลงมาคือ ระดบัความคิดเห็นใน
การพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์
แบบ C มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 
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5.1.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ B  
กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์  แบบ B มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
เท่ากบั 4.04 ดงันั้น จึงน ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์
แบบ B กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

1) จ าแนกตามเพศ 
พบว่าเพศชายและเพศหญิง ให้ความคิดเห็นด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ในเร่ือง

ของ บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหักหรือเสียหาย   มีการแสดงขอ้มูลของสินคา้
ได้ครบถ้วน และมีเอกลักษณ์เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ส่วนความคิดเห็นในเร่ืองบรรจุภณัฑ์น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัอาหารแปรรูปท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัได้  มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ได้ในกรณี 
ท่ียงัรับประทานไม่หมด  มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบัติป้องกัน 
ความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม  โดยบรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะมีขนาดท่ีพกพาได้สะดวก   
และบรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณาสินคา้ภายในบรรจุภณัฑ์ได้ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

ด้านกราฟิกบรรจุภณัฑ์ พบว่า ความคิดเห็นด้านการจดัรูปแบบขนาดของภาพ 
ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคล้อง กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์ 
มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความคิดเห็นดา้น โทนสีโดยรวมมีความ
เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ ภาพประกอบท่ีใช้มีความสอดคล้องกับเน้ือหา และมีความคมชัด และ
ตวัอกัษรของตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ด้านการตลาด พบว่า ความคิดเห็นในด้านบรรจุภัณฑ์น้ีสร้างความทรงจ าน่า
ประทบัใจ  ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ได้อย่างเด่นชัด  และบรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย  
การน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ความ คิ ด เห็ น ในด้ าน  แสดง ถึ ง เอกลักษ ณ์ เฉพ าะท้อ ง ถ่ิน  แสดง ถึ งก ารมี ภ าพ ลักษ ณ์ ท่ี 
รับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็น 
ของฝากของท่ีระลึก ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยเพศหญิงให้ความคิดเห็น 
ต่อการพฒันาบรรจุภณัฑท์ั้งสามดา้นมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เพศชาย 
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2) จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
พบว่ากลุ่มอายุให้ความคิดเห็นต่อโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ในด้านบรรจุภณัฑ์น้ี

ป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้เส่ือมสภาพ แตกหกั หรือเสียหาย  มีความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน และเก็บรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด  มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม  
บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูลของสินคา้ไดค้รบถว้น  มีเอกลกัษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ์  ใชว้สัดุ
ซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม  บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะ มีขนาดท่ี
พกพาไดส้ะดวก และบรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้ มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนความคิดเห็นในด้านบรรจุภัณฑ์ น้ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ พบวา่ ความคิดเห็นของโทนสีโดยรวมมีความเหมาะสม
กบับรรจุภณัฑ์ ภาพประกอบท่ีใช้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั  รูปแบบตวัอกัษรท่ี
ใช้มีความชัดเจนและอ่านง่าย เหมาะสมกับเน้ือหา  ตวัอกัษรของตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ 
การจัดรูปแบบขนาดของภาพ ตัวอักษร และโครงสร้างของสีประกอบกันเป็นภาพรวมมีความ
สอดคลอ้ง กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ดา้นการตลาด พบว่า ความคิดเห็นในดา้นบรรจุภณัฑ์แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน  สร้างความทรงจ าน่าประทบัใจ  ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งเด่นชดั  แสดงถึง
การมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับ
มอบเป็นของฝากของท่ีระลึก และบรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย การน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวาง
สินคา้ มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มอายุระหวา่ง 41-50 ปี และกลุ่ม
อาย ุ51 ปีข้ึนไป ใหค้วามคิดเห็นต่อการพฒันาบรรจุภณัฑท์ั้งสามปัจจยัสูงกวา่ช่วงอายุอ่ืน 

3) จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
พบว่า ผูท่ี้อยูใ่นแต่ละระดบัการศึกษาให้ความคิดเห็นดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

ในเร่ือง บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้เส่ือมสภาพ แตกหกัหรือเสียหาย บรรจุภณัฑน้ี์สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบัอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษา
คุณภาพผลิตภณัฑ์ไดใ้นกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูลของสินคา้ได้
ครบถ้วน ใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศได้อย่างเหมาะสม   บรรจุในปริมาณท่ี
พอเหมาะขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก และบรรจุภณัฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑ์
ได้  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนความคิดเห็นด้านบรรจุภัณฑ์น้ีมี
รูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม โดดเด่น ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ ให้ความคิดเห็นในดา้นโทนสีโดยรวมมีความเหมาะสม
กบับรรจุภณัฑ ์ภาพประกอบท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้
มีความชัดเจนและอ่านง่าย เหมาะสมกับเน้ือหาตวัอกัษรของตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์การ
จดัรูปแบบขนาดของภาพ ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคลอ้ง 
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นการตลาด ความคิดเห็นในดา้นบรรจุภณัฑน้ี์แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
สร้างความทรงจ าน่าประทบัใจ  ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ได้อย่างเด่นชัด  แสดงถึงการมี
ภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบ
เป็นของฝากของท่ีระลึก และบรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย การน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่า
มธัยมปลาย ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน 

4) จ าแนกตามอาชีพ 
พบว่ากลุ่มอาชีพให้ความคิดเห็นดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ในเร่ืองบรรจุภณัฑ์ 

น้ีป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้เส่ือมสภาพ แตกหกัหรือเสียหาย มีความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน และเก็บรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด  มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม  
บรรจุภัณฑ์ น้ีมีการแสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน  มีเอกลักษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์  
ใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ย่างเหมาะสม   บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
มีขนาดท่ีพกพาได้สะดวก  และบรรจุภัณฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได ้ 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยความคิดเห็นในด้านบรรจุภัณฑ์ น้ี 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลักษณะเดียวกันได้ ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ ความคิดเห็นในดา้น โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบั
บรรจุภณัฑ์ และรูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความชดัเจนและอ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนความคิดเห็นในเร่ืองของภาพประกอบท่ีใช้มีความ
สอดคล้องกับเน้ือหา และมีความคมชัด และตัวอักษรของตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์  
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ดา้นการตลาด ความคิดเห็นในดา้น บรรจุภณัฑ์น้ีสร้างความทรงจ าน่าประทบัใจ 
เหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก และบรรจุภณัฑ์น้ีมีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ 
เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนความคิดเห็น 
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ในดา้นบรรจุภณัฑ์น้ีแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ได้อย่าง
เด่นชดั และแสดงถึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยผู ้ท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านรับจ้าง และอ่ืนๆ ได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิโครงการหลวง ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียสูงกวา่อาชีพอ่ืน 

5) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉ ล่ียต่อเดือนให้ความคิดเห็นด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ในเร่ือง  

บรรจุภัณฑ์น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณีท่ียงั
รับประทานไม่หมด และบรรจุภัณฑ์น้ีมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์มีความสวยงามความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ส่วนความคิดเห็นในด้านบรรจุภัณฑ์ น้ีป้องกันไม่ให้สินค้า
เส่ือมสภาพ แตกหกั หรือเสียหาย  สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้ 
มีการแสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วนมีเอกลักษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์   บรรจุภัณฑ์ น้ี 
ใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสมและบรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะ
ใชง้านง่ายและขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ความคิดเห็นในด้านโทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบั
บรรจุภัณฑ์ภาพประกอบท่ีใช้มีความสอดคล้องกับเน้ือหา รูปแบบตัวอักษรท่ีใช้มีความชัดเจน 
และอ่านง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา ตวัอกัษรของตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ และการจดัรูปแบบ
ขนาดของภาพ ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคลอ้งผสมผสาน
กลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ด้านการตลาดความคิดเห็นในเร่ืองของบรรจุภณัฑ์น้ีแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถ่ิน  สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งเด่นชดั  แสดงถึง
การมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และเหมาะสมส าหรับมอบเป็น
ของฝากของท่ีระลึก ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท และ10,001 – 20,000 บาท ให้ความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าว 
มีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืน 

5.1.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะ ผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์แยมบา้นไมห้อมจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ แยม
จะต้องนึกถึงผลไม้สีสันสวยงามน่าทานถ้าเปิดตัวใหม่   ต้องโดดเด่นในเร่ืองแพ็กเกจและ 
ราคาท่ีไม่แพงจากนั้นข้ึนอยู่กบัรสชาติว่าจะท าให้ติดปากถูกใจผูบ้ริโภคหรือไม่   รูปภาพประกอบ 
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ควรใช้เป็นรูปขนมปัง จะส่ือถึงการน าผลิตภณัฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า และฉลากบรรจุภณัฑ์ 
ควรเลือกใชแ้บบมีสีสัน ใหค้วามรู้สึกน่ารับประทาน 

5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาการพฒันาบรรจุภัณฑ์ส าหรับแยมบ้านไม้หอม มีประเด็นท่ีน่าสนใจ และน ามา
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.1 พฤติกรรมการบริโภคแยมของผูต้อบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภคแยมของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือแยม โดยซ้ือแยมเอง ซ้ือแยมจากซุปเปอร์มาร์เก็ต มีความถ่ีในการ
บริโภคน้อยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์ มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือการ 
ลดราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรับพร รัตนอุบล (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาโอกาสในการท า
ธุรกิจผลิตภณัฑ์แยมกลว้ยไข่ พบวา่ ความถ่ีในการรับประทานแยม น้อยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์ โดยซ้ือ
แยมรับประทานเอง และซ้ือแยมจาก ซุปเปอร์มาเก็ต ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีท าให้ตดัสินใจ 
ซ้ือแยม คือการลดราคา  

5.2.2 ขอ้มูลความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A แบบ B และแบบ C 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A และ C ดา้น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ีย อนัดบัแรก คือ บรรจุภณัฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบัติ
ป้องกนัความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม ในขณะท่ีการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B คือบรรจุภณัฑ์ 
น้ีป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหกั หรือเสียหาย  และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
ในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ A และ C  ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของบุษบา สร้อยระยา้ และคณะ 
(2554) ศึกษาเร่ืองการพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมจากเส้นใยกลว้ยส าหรับบรรจุผลิตภณัฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปพบว่า ปัจจยัท่ีอยู่ในระดับดี คือ บรรจุภัณฑ์น้ีป้องกันไม่ให้สินค้าเส่ือมสภาพ แตกหัก หรือ
เสียหาย และสอดคล้องกับการศึกษาของ นพวรรณ ชีวอารี (2555) ศึกษาเร่ืองการวิจัยและพัฒนา 
บรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์หมูแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์หมูแปรรูป 
ในชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดันครปฐม พบวา่ ประสิทธิภาพของการออกแบบบรรจุภณัฑ์แบบ A ในดา้น
ปกป้องผลิตภณัฑ์ คือ ป้องกนัการสัมผสักบัน ้ าความช้ืนหรืออากาศ โดยออกแบบบรรจุภณัฑ์โดยใช้
วสัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม อยูใ่นเกณฑร์ะดบั ดี  

ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย อนัดบัแรก คือ ภาพประกอบท่ีใชมี้ความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความคมชดั ในขณะท่ีการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B คือโทนสีโดยรวมมี
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ความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของบุษบา สร้อยระยา้ และคณะ (2554) 
ศึกษาเร่ืองการพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มจากเส้นใยกลว้ยส าหรับบรรจุผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป
พบวา่ ปัจจยัดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัดี คือ สีมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์  

ด้านการตลาด คือ บรรจุภณัฑ์น้ีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของบุษบา สร้อยระย้า และคณะ (2554) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อส่ิงแวดลอ้มจากเส้นใยกลว้ยส าหรับบรรจุผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปพบวา่ ปัจจยัท่ีอยู่ในระดบัดีมาก 
คือ บรรจุภณัฑน้ี์เหมาะส าหรับเป็นของฝากของท่ีระลึก 

5.3 ข้อค้นพบ 

จากผลการศึกษาการพฒันาบรรจุภณัฑส์ าหรับแยมบา้นไมห้อม สามารถสรุปขอ้คน้พบ ไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มเป้าหมาย เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวนรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
พฤติกรรมการบริโภคแยม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือแยม โดยซ้ือแยมเอง ซ้ือแยม
จากซุปเปอร์มาร์เก็ต มีความถ่ีในการบริโภคน้อยกว่า 1 คร้ัง/สัปดาห์ มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือการลดราคา โดยเลือกลกัษณะบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์แยม คือขวดแก้ว  
ท่ีมีรูปแบบฉลากบรรจุภณัฑ์แยม เป็นลกัษณะรูปส่ีเหล่ียม รายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑ์แยมท่ีผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญัคือ ส่วนประกอบและคุณภาพสินคา้ 

2) โดยสรุประดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ B มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 
4.04 รองลงมาคือ ระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92  
และระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์แบบ C มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 

3) เพศหญิงใหค้วามคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เพศชายในดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ แบบท่ี B 
ในเร่ืองบรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดง
ขอ้มูลของสินค้าได้ครบถ้วน และบรรจุภณัฑ์น้ีมีเอกลักษณ์ เหมาะส าหรับผลิตภณัฑ์ ด้านกราฟิก 
บรรจุภณัฑ์ ในเร่ือง การจดัรูปแบบขนาดของภาพ ตวัอกัษร และโครงสร้างของสีประกอบกนัเป็น
ภาพรวมมีความสอดคลอ้งผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ์ ผูท่ี้มีอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้นรับจา้ง และ
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีมูลนิธิโครงการหลวง ด้านการตลาด ในเร่ืองสร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ 
และบรรจุภณัฑน้ี์มีการวางจ าหน่าย และการน าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

4) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่ามธัยมปลาย ให้ความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมี
ค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับการศึกษาอ่ืน คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ แบบท่ี B ในเร่ือง บรรจุภณัฑ์น้ี
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ป้องกันไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย บรรจุภณัฑ์น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้บรรจุภณัฑ์น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน 
และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ไดใ้นกรณีท่ียงัรับประทานไม่หมด บรรจุภณัฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูล
ของสินค้าได้ครบถ้วน  บรรจุภัณฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบัติป้องกันความช้ืนและอากาศได้อย่าง
เหมาะสม บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและขนาดท่ีพกพาได้สะดวก และบรรจุภณัฑ์น้ี
สามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้ 

5) ผูท่ี้อายุระหว่าง 41-50 ปี  และผูท่ี้อายุ 51 ปีข้ึนไป และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่ามธัยมปลาย ให้ความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงกว่าช่วงอ่ืน ส่วนดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ แบบท่ี B 
และดา้นการตลาด แบบท่ี B ในทุกปัจจยัยอ่ย 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อย ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ แบบท่ี B 
ในเร่ือง บรรจุภณัฑน้ี์มีความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภณัฑไ์ดใ้นกรณีท่ียงั
รับประทานไม่หมด และบรรจุภณัฑน้ี์มีรูปแบบบรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น แตกต่างกนั โดยผู ้
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท และ10,001 – 20,000 บาท ให้ความ
คิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืน 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการพฒันาบรรจุภณัฑส์ าหรับแยมบา้นไมห้อม มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการบริโภคแยม โดยเลือกลกัษณะบรรจุภณัฑ์
ผลิตภณัฑ์แยม คือขวดแกว้  และผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ในเร่ือง
การป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์
ประเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนัได ้เก็บรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ไดใ้นกรณีท่ียงัรับประทาน
ไม่หมด พร้อมทั้งมีการแสดงขอ้มูลของสินคา้ไดค้รบถว้น และใชว้สัดุซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความช้ืน
และอากาศไดอ้ย่างเหมาะสม บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะ  และสามารถตรวจพิจารณา สินคา้ภายใน
บรรจุภณัฑ์ได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งใช้บรรจุภณัฑ์แบบขวดแกว้ ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีความเฉ่ือย
ต่อปฏิกิริยามากท่ีสุด ช่วยรักษารสชาติของอาหาร และสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดซ่ึ้งผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ยอมรับไดดี้ แต่ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของการน ากลบัมาใชใ้หม่ คือ ตอ้งลา้งให้สะอาดและท าใหแ้ห้ง 
และควรพิจารณาชนิดแกว้ท่ีมีความใสและมีคุณภาพ เน่ืองจากแกว้บางชนิด เม่ือผา่นกระบวนการผลิต
ท่ีมีความดันและอุณหภูมิสูงจะเกิดการแยกตัวของสารเคมีภายใน ซ่ึงจะก่อให้เกิดปฏิกิริยากับ 
อาหารท่ีบรรจุอยูไ่ด ้ซ่ึงก็ตอ้งค านึงถึงตน้ทุนการผลิตดว้ยเช่นกนั 
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ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ์ เร่ืองการจดัรูปแบบขนาดของภาพ ตวัอกัษร และโครงสร้างของ
สีประกอบกนัเป็นภาพรวมมีความสอดคลอ้งผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ์   ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ควรออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์ให้มีความโดดเด่น สวยงาม และระบุรายละเอียดขอ้มูลจ าเป็นต่างๆ 
ตามขอ้ก าหนดกฎหมายอาหารใหค้รบถว้น 

2) กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีจ านวนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท เคยซ้ือ
แยม โดยซ้ือแยมเอง และซ้ือแยมจากซุปเปอร์มาร์เก็ต มีความถ่ีในการบริโภคนอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/สัปดาห์ 
มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือการลดราคา  เน่ืองจากเพศหญิงเป็นผูท่ี้
ดูแลในเร่ืองของอาหารการกินทั้งคาว หวาน ทั้งยงัมีความสนใจผลิตภณัฑ์ใหม่ๆมาทดลองบริโภคอยู่
เสมอ และการท่ีสินคา้มีราคาเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ 
ซ้ือสินค้า ดังนั้ น ผู ้ประกอบการควรมีการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านการลดราคา  
เพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการซ้ือ และตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด พร้อมแจกให้ชิมตวัอย่าง
ผลิตภณัฑ์ กระจายสินค้าให้คลอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย หรืออาจเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายข้ึนและจดังานแสดงสินคา้โดยมีพนักงานให้ความรู้กบั
ลูกคา้   

รายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ยมท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัคือ ส่วนประกอบและคุณภาพ
สินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ 
อยู่สม ่าเสมอ และควรท าการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ์อยู่เสมอ  แล้ว
น าไปปรับปรุงแกไ้ข พฒันาผลิตภณัฑ์ จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความซ่ือสัตยต่์อสินคา้นั้นๆ และยงัเป็น
ผลดีหากในอนาคตผลิตภณัฑแ์ยมโฮมเมดมีการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสู่ระบบซุปเปอร์มาร์เก็ต 

5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

การออกแบบบรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละทอ้งถ่ินสามารถน ามาแปรรูป
และก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทั้ งอาหารและของใช้ ดังนั้ นจึงควรศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์และ
โครงสร้างท่ี เป็นปัญหากับตัวผลิตภัณฑ์และควรมีการทดลองการใช้จริงเพื่อการจัดจ าหน่าย  
และศึกษาความพึ งพอใจของผู ้บ ริโภคเปรียบเทียบระหว่างบรรจุภัณฑ์ เดิมกับบรรจุภัณฑ ์
ท่ีได้รับการพฒันาแล้ว  นอกจากน้ีควรออกแบบให้บรรจุภณัฑ์มีอตัลักษณ์เฉพาะเพื่อการส่งเสริม 
การท่องเท่ียว และจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการสามารถน าไปดดัแปลงให้เขา้
กบัสายผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนในอนาคตได ้และควรท าการศึกษาการผลิตรูปแบบบรรจุภณัฑ์และวสัดุเพื่อ
ลดตน้ทุนในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุญาตเข้าเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินแบบสอบถาม 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 25 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 25 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.890 77 

ความเทีย่งตรง และความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  

ผูศึ้กษาท าการทดลองแจกแบบสอบถาม (pre-test) และทดสอบการหาความเช่ือมั่นของ
เคร่ืองมือก าหนดกลุ่มประชากรตวัอย่าง 25 คน  ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) ตาม
วิธีการของ Cronbach ซ่ึงพิจารณาจากค่าความสัมพนัธ์ระหว่างค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม 
(Cronbach, 1990: 204) โดยใช้โปรแกรมวิ เคราะห์ท างส ถิ ติ  (Statistical Package for the Social 
Sciences : SPSS) พบว่า Cronbach’s Alpha ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากับ 0.890 ซ่ึงเขา้ใกล้ 1 
แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ  โดยไดค้่า α ท่ีได ้คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ α  จะมีค่าระหว่าง 0  
ถึง 1 ในกรณีท่ีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือได้สูงหรือค่อนข้างสูง ถ้าค่า
สัมประสิทธ์ิมีค่าเขา้ใกล ้0.5 หรือมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงวา่ แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือไดป้านกลาง 
หรือมีความเช่ือถือไดค้่อนขา้งนอ้ย หรือมีความเช่ือถือไดน้อ้ย (สรชยั พิศาลบุตร, 2551) 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามงานวจัิย 
เร่ือง : การพฒันาบรรจุภัณฑ์ส าหรับแยมบ้านไม้หอม 

 
แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาหาข้อมูลในการค้นควา้แบบอิสระของ                 

นางสาว อรชา  บุรานนท์ นักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับ
แยมบา้นไมห้อมรูปแบบใหม่ดา้นโครงสร้างและดา้นกราฟิก 

ผูด้  าเนินการศึกษาจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกหวัขอ้ รายละเอียดของ
แบบสอบถามแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามแอแอ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกกรมการบริโภคแยม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

ผูด้  าเนินการศึกษาหวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษา และผูด้  าเนินการศึกษา  

ขอขอบพระคุณในความกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ โอกาสน้ี
ดว้ย 
         
 
 

         นางสาวอรชา  บุรานนท ์
                     ผูศึ้กษา 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย "" ลงในช่อง [  ] หนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการและเสนอขอ้คิดเห็นลง
ในช่องวา่งท่ีใหไ้ว ้
1. เพศ  

[  ] ชาย      [  ] หญิง 
2. อาย ุ  

[  ] ไม่เกิน 20 ปี     [  ] 21-30 ปี 
[  ] 31- 40  ปี     [  ] 41-50 ปี 
[  ] 51 ปีข้ึนไป       

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
[  ] ต  ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  [  ] อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
[  ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   [  ] สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

4. อาชีพ 
[  ] นกัเรียน/นกัศึกษา    [  ] ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
[  ] พนกังานบริษทัเอกชน    [  ] ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
[  ] พอ่บา้น/แม่บา้น    [  ] รับจา้ง 
[  ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................... 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
[  ] นอ้ยกวา่ 5,000 บาท     [  ] 5,001 – 10,000 บาท 
[  ] 10,001 – 20,000 บาท    [  ] มากกวา่ 20,001 บาทข้ึนไป 
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกกรมการบริโภคแยม 
6. ท่านเคยซ้ือแยมรับประทานหรือไม่ 

[  ] เคย      [  ] ไม่เคย (ข้ามไปตอบ 10) 
7. ท่านซ้ือแยมรับประทานเองหรือไม่ 

[  ] ซ้ือเอง      [  ] ไม่ไดซ้ื้อเอง (ข้ามไปตอบ 9) 
8. ท่านซ้ือแยมจากท่ีใดบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ] ร้านขายของช า    [  ] ร้านสะดวกซ้ือ  
[  ] ซุปเปอร์มาร์เก็ต   [  ] ซุปเปอร์สโตร์ 
[  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................... 
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9. ท่านรับประทานแยมบ่อยแค่ไหน 
[  ] นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/สัปดาห์   [  ] 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 
[  ] 3-4 คร้ัง/สัปดาห์   [  ] มากกวา่ 4 คร้ัง/สัปดาห์ 
[  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................... 

10. กิจกรรมการส่งเสริมการขายใดท่ีจะมีผลท าใหท้่านตดัสินใจซ้ือแยม 
[  ] การลดราคา    [  ] การแถม เช่น ซ้ือ 2 แถม 1 
[  ] การแจกตวัอยา่ง   [  ] มีการส่งช้ินส่วนชิงโชค 
[  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................... 

11. บรรจุภณัฑแ์บบใดท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุดส าหรับบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑแ์ยม 
[  ] ขวดพลาสติก     [  ] ขวดแกว้ 
[  ] ซองกระดาษ    [  ] ซองพลาสติก 
[  ] ซองอะลูมิเนียม   [  ] กระป๋องอะลูมิเนียม 
[  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................... 

12. ท่านใหค้วามส าคญัรูปแบบฉลากบรรจุภณัฑ์แยมใดมากท่ีสุด 
[  ] เป็นลกัษณะรูปส่ีเหล่ียม   [  ] เป็นลกัษณะรูปวงกลม 
[  ] เป็นลกัษณะรูปวงรี   [  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................... 

13. รายละเอียดขอ้มูลท่านให้ความส าคญัอะไรมากท่ีสุด 
[  ] ช่ือสินคา้-ตราสินคา้     [  ] ภาพประกอบ 
[  ] ส่วนประกอบและคุณภาพสินคา้   [  ] ตรารับรองคุณภาพสินคา้ 
[  ] ผูผ้ลิตสินคา้     [  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................... 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลความคิดเห็นในการพฒันาบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์แยม แบบ A 

ค าช้ีแจง:โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ใช้ไม่ได้ 

1. ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
    1.1 บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกันไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ 
แตกหกั หรือเสียหาย 

     

    1.2 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
ได ้

     

    1.3 บรรจุภณัฑ์น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน 
และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณี ท่ีย ัง
รับประทานไม่หมด 

     

    1.4 บรรจุภัณฑ์น้ี มี รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม โดดเด่น 

     

    1.5 บรรจุภัณฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูลของสินค้าได้
ครบถว้น 

     

    1.6 บรรจุภัณฑ์ น้ี มี เอกลักษณ์  เหมาะส าห รับ
ผลิตภณัฑ ์

     

    1.7 บรรจุภัณฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบัติป้องกัน
ความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

    1.8 บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและ
ขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก 

     

    1.9 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินค้า
ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้
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รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ใช้ไม่ได้ 

2. ด้านกราฟิกบรรจุภณัฑ์ 
    2.1 โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์      
    2.2 ภาพประกอบท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
และมีความคมชดั 

     

    2.3 รูปแบบตวัอักษรท่ีใช้มีความชัดเจนและอ่าน
ง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา 

     

    2.4 ตวัอกัษรของตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์      
    2.5 การจัดรูปแบบขนาดของภาพ ตัวอกัษร และ
โครงสร้างของสีประกอบกันเป็นภาพรวมมีความ
สอดคลอ้งผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

     

3. ด้านการตลาด 
    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน      
    3.2 สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ      
    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เด่นชดั 

     

    3.4 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

    3.5 บรรจุภณัฑ์น้ีมีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของ
ฝากของท่ีระลึก 

     

    3 .6  บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการวางจ าห น่ าย และการ
น าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 
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บรรจุภัณฑ์แยม แบบ B 

ค าช้ีแจง:โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ใช้ไม่ได้ 

1. ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
    1.1 บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกนัไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ 
แตกหกั หรือเสียหาย 

     

    1.2 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
ได ้

     

    1.3 บรรจุภณัฑ์น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน 
และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณี ท่ีย ัง
รับประทานไม่หมด 

     

    1.4 บรรจุภัณฑ์น้ี มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม โดดเด่น 

     

    1.5 บรรจุภัณฑ์น้ีมีการแสดงขอ้มูลของสินคา้ได้
ครบถว้น 

     

    1.6 บรรจุภัณฑ์ น้ี มี เอกลักษณ์  เหมาะส าห รับ
ผลิตภณัฑ ์

     

    1.7 บรรจุภัณฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบัติป้องกัน
ความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

    1.8 บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและ
ขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก 

     

    1.9 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินค้า
ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้
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รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ใช้ไม่ได้ 

2. ด้านกราฟิกบรรจุภณัฑ์ 
    2.1 โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์      
    2.2 ภาพประกอบท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
และมีความคมชดั 

     

    2.3 รูปแบบตวัอักษรท่ีใช้มีความชัดเจนและอ่าน
ง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา 

     

    2.4 ตวัอกัษรของตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์      
    2.5 การจัดรูปแบบขนาดของภาพ ตัวอกัษร และ
โครงสร้างของสีประกอบกันเป็นภาพรวมมีความ
สอดคลอ้งผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

     

3. ด้านการตลาด 
    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน      
    3.2 สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ      
    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เด่นชดั 

     

    3.4 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

    3.5 บรรจุภณัฑ์น้ีมีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของ
ฝากของท่ีระลึก 

     

    3 .6  บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการวางจ าห น่ าย และการ
น าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 
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บรรจุภัณฑ์แยม แบบ C 

ค าช้ีแจง:โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ใช้ไม่ได้ 

1. ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
    1.1 บรรจุภณัฑ์น้ีป้องกันไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพ 
แตกหกั หรือเสียหาย 

     

    1.2 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารแปรรูปท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
ได ้

     

    1.3 บรรจุภณัฑ์น้ีมีความสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน 
และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ในกรณี ท่ีย ัง
รับประทานไม่หมด 

     

    1.4 บรรจุภัณฑ์ น้ี มี รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม โดดเด่น 

     

    1.5 บรรจุภัณฑ์น้ีมีการแสดงข้อมูลของสินคา้ได้
ครบถว้น 

     

    1.6 บรรจุภัณฑ์ น้ี มี เอกลักษณ์  เหมาะส าห รับ
ผลิตภณัฑ ์

     

    1.7 บรรจุภัณฑ์น้ีใช้วสัดุซ่ึงมีคุณสมบัติป้องกัน
ความช้ืนและอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

    1.8 บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและ
ขนาดท่ีพกพาไดส้ะดวก 

     

    1.9 บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถตรวจพิจารณา สินค้า
ภายในบรรจุภณัฑไ์ด ้
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รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ใช้ไม่ได้ 

2. ด้านกราฟิกบรรจุภณัฑ์ 
    2.1 โทนสีโดยรวมมีความเหมาะสมกบับรรจุภณัฑ ์      
    2.2 ภาพประกอบท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
และมีความคมชดั 

     

    2.3 รูปแบบตวัอักษรท่ีใช้มีความชัดเจนและอ่าน
ง่าย เหมาะสมกบัเน้ือหา 

     

    2.4 ตวัอกัษรของตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์      
    2.5 การจัดรูปแบบขนาดของภาพ ตัวอกัษร และ
โครงสร้างของสีประกอบกันเป็นภาพรวมมีความ
สอดคลอ้งผสมผสานกลมกลืนกบัผลิตภณัฑ ์

     

3. ด้านการตลาด 
    3.1 แสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน      
    3.2 สร้างความทรงจ า น่าประทบัใจ      
    3.3 ส่ือถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เด่นชดั 

     

    3.4 แสดงถึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
เช่น เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

    3.5 บรรจุภณัฑ์น้ีมีเหมาะสมส าหรับมอบเป็นของ
ฝากของท่ีระลึก 

     

    3 .6  บรรจุภัณฑ์ น้ี มีการวางจ าห น่ าย และการ
น าเสนอ เหมาะสมกบัชั้นวางสินคา้ 

     

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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