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 การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก เป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) จดุประสงค์เพ่ือ 1)ศกึษาคณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

เพ่ือนํามาประยกุต์พฒันาบรรจภุณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 2) ศกึษากระบวนการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 3)พฒันาบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาต ิ

เพ่ือเพิ่มมลูคา่ในการจดัจําหนา่ย และสร้างอตัลกัษณ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง     

ผลการดําเนนิการวิจยัพบวา่การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์จากวสัดทุดแทนจากธรรมชาต ิ

กรณีศกึษา วสัดกุารเปลือกกล้วย สามารถนํามาพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์กล้ วยแปรรูป

ชนิดอบแห้งได้ วสัดท่ีุทําการศกึษา ผลติจากเปลือกกล้วย ผสมกบัสว่นตา่ง ๆ ของต้นกล้วย มีคณุภาพ

ของเนือ้วสัดคุวามเหนียวไมแ่ตกตา่งกนัมาก เหมาะสําหรับทําบรรจภุณัฑ์จากกล้วย และการใช้งานใน

ด้านบรรจภุณัฑ์ อตัราสว่นของเปลือกกล้วยกบัสว่นตา่งๆ ของต้นกล้วยท่ีจดัทํา เป็ น 1 : 2 , 1 : 3 และ   

2 : 3 สามารถนําไปใช้งานได้ทกุอตัราสว่นได้อยา่งเหมาะสม การศกึษาครัง้นีไ้ด้เลือกอตัราสว่น 2 : 3  

คณุสมบตัวิสัดมีุความแข็งแรงในระดบัท่ีนา่พอใจ มีความนา่สนใจในด้านการเป็นวสัดจุากธรรมชาต ิ

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม บรรจภุณัฑ์ทําหน้าท่ีในการชว่ยสง่เสริมอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน บรรจุ

ภณัฑ์สามารถปกป้องผลติภณัฑ์ และทําหน้าท่ีสง่เสริมการขาย และเพิม่มลูคา่ทางการตลาดในการจดั

จําหนา่ยมากขึน้  และจากการสอบถามความคดิเหน็ของกลุม่ผู้ผลติ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค จํานวน 

30 คน ในจงัหวดัพษิณโุลก ด้านรูปแบบ ความสวยงาม และหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย ผลคา่เฉล่ีย 4.87, 

4.85 และมีคา่เฉล่ียรวมทกุด้าน 4.86 อยูใ่นเกณฑ์ดีมากท่ีสดุ 

สรุปผลการพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาตกิรณีศกึษาวสัดจุากเปลือกกล้วย

สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอยา่งดีสามารถส่ือสาร บง่บอกถึงผลติภณัฑ์ท่ีอยูภ่ายใน

บรรจภุณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสมและชว่ยสง่เสริมมลูคา่เพิ่ม สร้างอตัลกัษณ์ท่ีดีตอ่ผลิตภณัฑ์ตลอดจน

นําไปพฒันาตอ่ในเชิงอตุสาหกรรมได้ โดยการอดัขึน้รูปวสัดทุดแทนจากธรรมชาต ิสามารถนําไปพฒันา

ตอ่ได้ในบรรจภุณัฑ์หรือเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ได้อยา่งหลากหลายมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัทําให้บทบาท

ของชมุชนมีความสําคญัมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะในมิตขิองการพฒันาบรรจภุณัฑ์จากวสัดทุดแทน
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 A study and development of dried banana packaging from natural materials; case 

a study ;material from banana peel , Phitsanulok province. It was qualitative research. 1) The 

purposes were  to study quality of natural; materials ; case study : banana peel , in order to 

apply for dried banana products packaging development. 2) The  purposes were to study 

process of dried banana product packaging design. 3) The purposes were to develop 

packaging from natural materials in order to increase sale value and create identity of 

packaging.  

 The research was found that a study and development from natural materials; case 

study : banana peels packaging. It could be led to packaging development. The  material 

was banana peels  mixed with other parts of banana tree. It quality was tough and  suitable 

for  making banana packaging. The ratio of banana peels and other parts of banana tree 

was 1:2, 1:3 and 2:3, This quality was strong and it had excellent satisfaction level. 

Moreover, it was from natural material and conserved environment. The packaging could 

promote local products identity. It also protected products inside and incressed sale value 

in marketing. This study was questionnaires of manufacturers, dealers and consumers in 

Phitsanulok. It about pattern beauty and usefulness The mean was 4.87,4.85 the total was 

4.86 and it was the highest level. 

 It was concluded that packaging development from natural materials :case study; 

banana peels ,could respond the usefulness so well. It could communicate and indicate 

products inside appropriately. It also supported added value, created good identity of 

packaging and continued industrial development in other products or packaging as well. 

Moreover, it made community role more important especially in packaging development 

from renewable natural materials we could make by ourselves .It also strengthened 

community sustainably. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธ์เลม่นีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดีด้วยจากบคุคลหลายฝ่ายผู้ วิจยัขอกราบ 

ขอบพระคณุ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร .รวิเทพ มสุิกะปาน , ผู้ชว่ยศาสตราจาร ย์ สินีนาถ เลิศไพรวนั ,    

ดร .กรกลด คําสขุ และอาจารย์ยศไกร ไทรทอง  ท่ีให้ความกรุณากั บผู้ วิจยัเป็นอยา่งย่ิงในการให้

คําปรึกษา ให้คําแนะนําในด้าน ตา่ง ๆ  ท่ีมีคณุคา่จนกระทัง่งานวิจยัได้เสร็จสมบรูณ์  และให้ความ

ชว่ยเหลือในเร่ืองตา่ง ๆ 

 ขอขอบพระคณุ อยา่งสงู  ผู้ชว่ยศาสตราจา รย์สินีนาถ เลิศไพรวนั คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ  ท่ีให้การสนบัสนนุให้คําแนะนํา ตลอดจนเป็นอาจารย์ท่ีให้การสนบัสนนุ

ผู้ วิจ ยั ในการตรวจเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นีแ้ละให้คําปรึกษาแนะนํา มาโดยตลอด ในทกุขัน้ตอนของ

การศกึษาและการทําวิจยัเพ่ือพฒันาการออกแบบในงานวิจยัครัง้นี ้

 ขอขอบพระคณุ  รองศาสตราจารย์ สมศกัดิ ์ชวาลาวณัย์ และ อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ป่ินแก้ว 

ประธานและกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  ท่ีได้ให้คําแนะนําเพ่ือทํา ให้ผลการวิจยัมีความสมบรูณ์มาก

ย่ิงขึน้ 

 ขอขอบพระคณุในความกรุณาของ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พวงเพชร รัตนรามา , อาจารย์วนัชยั 

พวงลดัดาวลัย์  และ อาจารย์ศริญญา วรจนัทร์ ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ  จนทําให้

เคร่ืองมือมีความสมบรูณ์มากขึน้ในงานวิจยัครัง้นี ้

 ขอขอบคณุ  คณุครูภาควิชาวิทยาศาสตร์วิชา เคมี และ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 3 และ 4 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ .พษิณโุลก ท่ีให้ความรู้และการชว่ยเหลือในการศกึษาด้าน

วสัดท่ีุใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้และขอขอบคณุ ผู้ผลติ ผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภค ท่ีเป็น ผู้ตอบในการวิจยั

ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ครัง้ นีด้้วยความเสียสละและทําให้งานวิจยัครัง้นี ้

สมบรูณ์ 

 ขอขอบคณุ พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ น้อง ๆ สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ  รุ่น 53 ทกุคน ท่ีคอยให้

ความชว่ยเหลือกนัมาโดยตลอดด้วยความสามคัคีอยา่งท่ีสดุจนมีความสําเร็จให้การศกึษาในครัง้นีไ้ด้ 

 สดุท้ายนีผู้้ วิจยัต้องขอขอบคณุกําลงัใจท่ีมีความสําคญัย่ิงท่ีคอยให้คําปรึกษาและให้กํา ลงัใจ

ด้วยดีตลอดมา คณุพอ่สมบตั ิก่ิงศกัดิ,์ คณุแมเ่พลินตา ก่ิงศกัดิ,์ น้องสาว มญัชภุา ก่ิงศกัดิ,์ คณุอานงนชุ 

ก่ิงศกัดิ ์และ คณุอาธานี ก่ิงศกัดิ์  ซึ่ งเป็นบคุคลในครอบครัวของผู้ วิจยัท่ีให้ความหว่งใย  ให้กําลงัใจและ
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ปัจจบุนัคงไมมี่ใครปฏิเสธได้วา่บรรจภุณัฑ์นัน้เข้าไปเก่ียวข้อง กบัชีวิตประจําวนัของเร าตัง้แต่

ต่ืนนอนจนถึงเข้านอน  และสิง่ท่ีตามมาก็คือมลูคา่เชงิเศรษฐศาสตร์ท่ีมีมากมายมหาศาลของบรรจภุณัฑ์

นัน่เอง  ข้อมลูจากกระทรวงพาณิชย์ระบวุา่อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์นัน้มีมลูคา่สงูกวา่ 40,000 ล้านบาท

ตอ่ปีและคาดวา่ขนาดของอตุสาหกกรรมบรรจภุณัฑ์จะขยายตวั อยา่งตอ่เน่ือง (นวดล เพ็ชรวฒันา . 

2554: 1) อาจกลา่วได้วา่ มากกวา่ 60% ของการบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ทัง้หมดใช้ในการบรรจอุาหารซึง่อยูใ่น

รูปแบบ ตา่ง ๆ เชน่ กลอ่ง แผง กระป๋อง  ถ้วย ขวด ถงุ และอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายรูปแบบหลาย

ลกัษณะ และมิใชเ่ฉพาะการบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้สําหรับอาหารเทา่นัน้ สิ่งตา่งๆ ท่ีอยูภ่ายในห้างร้านก็ล้วน

แตบ่รรจภุายในบรรจภุณัฑ์ เกือบทัง้สิน้ หากถ้าปราศจากบรรจภุณัฑ์แล้วการดํารงชีวิตประจําวนัของ

ผู้บริโภคจะเป็นอยา่งไร  จากบรรจภุณัฑ์ท่ีอยูร่อบตวัเรานีเ้อง นบัได้วา่การบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นระบบ

อตุสาหกรรมท่ีนา่สนใจ เพราะได้ผนวกเอาความเฉลียวฉลาดในการออกแบบเข้ากบัเทคโนโลยี

สมยัใหม ่  นอกจากนีก้ารบรรจภุณัฑ์ยงัได้ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจํานวนมาก ชว่ยสร้างเกราะท่ีจะ

ปกป้อง คุ้มครอง ทนถุนอม สนิค้าตามความต้องการ และก่อให้เกิดธรุกิจตอ่เน่ืองมากมายท่ีเรายงัชีพ

อยูไ่ด้ (สมาคมบรรจภุณัฑ์ไทย. ม.ป.ป) 

 ปัจจบุนัผู้ผลิตได้ให้ความสําคญัของบรรจภุณัฑ์มาเป็นอนัดั บแรกเพราะเร่ิมเข้าใจและเห็น

ความสําคญัของสินค้าท่ีตนผลิตได้ อนัมีผลตอ่ความปลอดภยัและเพ่ือลดการสญูเสียแตกหกัของสนิค้า 

ตลอดจนบรรจภุณัฑ์นัน้จะโฆษณาตวัเองได้จากบรรจภุณัฑ์นีเ้อง (นเร ขอจติต์เมตต์. 2550) 

 ในปัจจบุนัการพฒันาบรรจภุณัฑ์นอกเหนือจาก 4P ซึง่ได้แก่ ราคา (Price) ผลิตภณัฑ์ 

(Product) สถานท่ีจําหนา่ย (Place) และการสง่เสริมการขาย (Promotion) แล้ว P อีกตวัหนึง่ท่ีนบัเป็น

กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสําคญัไมน้่อยกวา่ P ตวัอ่ืนๆ คือ บรรจภุณัฑ์ (Package) บรรจภุณัฑ์นบัวา่มี

บทบาทสําคญัตอ่ความสําเร็จของธรุกิจเน่ืองจากสามารถเป็นส่ือโฆษณาจดุขายปลีกไปสูมื่อผู้ ซือ้

โดยตรง   แสดงถึงช่ือเสียงของบริษัทผู้ผลิต ตราสินค้า  สรรพคณุ  และวิธีการใช้ของสินค้า และยงัชว่ย

สร้างภาพลกัษณ์ให้สินค้าและองค์กรได้ เชน่ การพฒันาบรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่ไมก่่อให้เกิดปัญหาแก่

สิง่แวดล้อมการสง่เสริมกระบวนการนํากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle) (กฤษณา สกิขมาน. 2551) 
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 นอกจากนี ้บรรจภุณัฑ์ท่ีสวยงามสะดดุตายงัสามารถสร้างความประทบัใ จในตวัสินค้าและ

เพิ่มแรงกระตุ้นการซือ้ของผู้บริโภคได้อีกด้วย บรรจภุณัฑ์จงึเปรียบเสมือนพนกังานขายคนหนึง่ท่ีมีสว่น

สง่เสริมการขายอยูอ่ยา่งเงียบๆ (Silent Salesman) บรรจภุณัฑ์เป็นจดุขายสําคญัในการสร้างแรง

ดงึดดูลกูค้า  และสร้างมลูคา่เพิ่มในตวั  ผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจภุายในท่ีดีและนา่สนใจยอ่มเป็นสว่นหนึง่ของ

การแขง่ขนัในตลาดยคุไร้พรมแดน เชน่  ปัจจบุนับรรจภุณัฑ์กระดาษ โดยพบวา่ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา

กระแสการอนรัุกษ์คณุภาพสิง่แวดล้อมได้ขยายตวัเพิม่มากขึน้ไป 

 ทั่วโลก   บรรจภุณัฑ์นบัเป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัของสินค้าในการให้ ข้อมลูเก่ี ยวกบั

แหลง่ท่ีมา วฒันธรรม  พร้อมทัง้เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีแก่ลกูค้าด้วยการสร้างความแตกตา่งของ

สินค้าด้วยบรรจภุณัฑ์ท่ีหลากหลาย   เป็นกลยทุธ์ตลาดอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างมลูคา่เพิ่มและจงูใจให้

ผู้บริโภคซือ้สนิค้าได้ จากการศกึษาจะพบวา่  ขณะนีบ้รรจภุณัฑ์มากมายเ ป็นผลมาจากการพฒันา

เทคโนโลยีท่ีชว่ยสร้างมลูคา่เพิ่ม   และความปลอดภยัในตวัของผลติภณัฑ์ ดงันัน้ปัจจยัสําคญัในการ

เข้าถึงกลุม่เป้าหมายคือ การเรียนรู้เก่ียวกบัความต้องการสนิค้าของผู้บริโภค ผู้ ค้าปลีกและตวัแทน

จําหนา่ยรวมถึงการเปล่ียนแปลง มาตรการ หรือข้อกําหนดใหมท่ี่มีขึน้ในโลกการค้าโดยเฉพาะทางด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีกําลงัเป็นท่ีสนใจในปัจจบุนั (ทิศทางการสง่ออกและลงทนุ เลม่0 

 บรรจภุณัฑ์ จงึเป็นสิ่งจําเป็นท่ีขาดไมไ่ด้ และมีประโยชน์ตอ่ผลิตภณัฑ์มากมาย เพราะ บรรจุ

ภณัฑ์ ทําหน้าท่ี บรรจใุสผ่ลิตภณัฑ์ ปกป้องคุ้มครองไมใ่ห้ผลิตภั ณฑ์เสียหาย รักษาคณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ ชว่ยรักษาสิง่แวดล้อม และทําหน้าท่ีสง่เสริมการขายสามารถใช้เป็นส่ือโฆษณาผลติภณัฑ์ได้

ด้วยตนเอง (พชัรี รัตนพนัธ์ . 2547: บทนํา) บรรจภุณัฑ์ยคุใหมย่งัต้องเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมตัง้แต่

วตัถดุบิ กระบวนการผลิต กระบวนการขึน้รูปจนถึงเม่ือใช้แล้วต้องสามารถเส่ือมสลายได้ทางชีวภาพได้

อีกด้วย (นวดล เพ็ชรวฒันา . 2554: 2) บรรจภุณัฑ์ไทยจากวสัดธุรรมชาต ิเกิดจากภมูิปัญญาท่ี

ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่นหนึง่ ซึง่ให้คณุคา่และความหมายแก่การดําเนินชีวิตของคนใน

ปัจจบุนั รวมทัง้ให้รูปแบบและวิธีการความ สามารถและทกัษะเพ่ือการทํามาหากินและการอยูร่่วมกนั 

บรรจภุณัฑ์ไทยจากวสัดธุรรมชาต ิเป็นการเลือกใช้วสัดท่ีุมีอยูต่ามธรรมชาติ  ได้อยา่งเหมาะสม และท่ี

สําคญั ไมก่่อให้เกิดมลภาวะ ซึง่ในปัจจบุนันีเ้ร่ิมเป็นประเดน็ท่ีทกุคน ตระหนกัมากขึน้ (พชัรี รัตนพนัธ์ . 

2547: บทนํา) 

4. 2544) 

 สําหรับประเทศไทยเรา คําวา่ “ บรรจภุณัฑ์ ” ดจูะเป็นคําใหมซ่ึง่คนไทยยงัไมคุ่้นเคยนกั แตใ่น

ความเป็นจริงแล้ว คนไทยนบัวา่เป็นนกัออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีมีความสามารถย่ิง จะเหน็ได้จากวิธีการ

นําเอาวสัดธุรรมชาตมิาใช้ประโยชน์ได้อยา่งดีย่ิง เชน่ การใช้ใบกล้วย ใบตาล ทางมะพร้าว ใบเตย ฯลฯ 

มาคดิประดษิฐ์เป็นหอ่อาหารแบบตา่ง ๆ การจกัสานภาชนะตา่ง ๆ จากไม้ไผ ่หวาย ต้นหญ้า ปอ ฯลฯ 

บรรจภุณัฑ์เหลา่นีมี้รูปร่างลกัษณะสวยงาม แปลกตา และสามารถสนองประโยชน์ได้อยา่งดีในแตล่ะ

กรณี เหมาะกบัการบรรจสุิ่งของตา่ง ๆ เชน่ อาหารทัง้ท่ีเป็นของแห้งหรือมีนํา้ หรื อสิ่งของท่ีต้องการ

ความปลอดภยัและความสะดวกในการเคล่ือนย้ายอ่ืน ๆ  
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 จากการท่ีมนษุย์ได้คดินําวสัดท่ีุมีตามธรรมชาตมิาประดษิฐ์เป็นบรรจภุณัฑ์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนัดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว   ความพยายามและความคดิสร้างสรรของมนษุย์ก็ยงัไมส่ิน้สดุเม่ือ

เกิดความต้องการขยายให้กว้ างขึน้ เชน่ การขยายขนาด และจํานวนของสินค้า การเคล่ือนย้ายของ

ใหญ่ ๆ จํานวนมากต้องการบรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะสม และแม้เม่ือความเจริญก้าวหน้าทางด้านการตลาด

มากขึน้ บรรจภุณัฑ์ก็เข้ามามีบทบาทใช้เป็นเคร่ืองมือในทางการตลาดด้วย เชน่ ใช้เป็นเคร่ืองชว่ยใน

ด้านการสง่เสริมการจํา หนา่ย  ดงันัน้จงึได้มีการค้นคว้าคดิประดษิฐ์บรรจภุณัฑ์แบบใหม ่ๆ ตลอดจน

ปรับปรุง และค้นหาวสัดท่ีุใช้ในการบรรจใุห้มีคณุภาพดีย่ิงขึน้ จนในท่ีสดุปัจจบุนัเรามีวสัดท่ีุใช้เพ่ือการ

บรรจภุณัฑ์มากมายหลายชนิด อาทิเชน่ กระดาษชนิดตา่ง ๆ แผน่โลหะใยสงัเคราะห์ แก้ว พลาสตกิ  ไม้ 

ฯลฯ (www.mew6.com/composer/package/package_0.php. 2555: ออนไลน์) 

 วสัดธุรรมชาต ิท่ีนํามาทําบรรจภุณัฑ์  มีมากมายหลายชนดิ การนํามาใช้สว่นใหญ่ เป็นวสัดุ

ธรรมชาตใินท้องถ่ินนัน้ ๆ โดยการนําคณุสมบตัเิดน่ของวสัดตุา่ง ๆ มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ ทําให้เกิด

ความแตกตา่งกนัในด้านรูปแบบและวิธีการ (พชัรี รัตนพนัธ์ . 2547: 5) กล้วย เป็น พืชท่ีพบและหาได้

ง่าย มีอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ มีหลายสายพนัธุ์ตามลกัษณะภมูิประเทศ แตท่ี่นิยมนํามาใช้ทํา

บรรจภุณัฑ์ ได้แก่ กล้วยนํา้ว้า กล้วยหนิ กล้วยเถ่ือน กล้วยนางยา และกล้วยพงัลา หรือ กล้วยตานี  (พชั

รี รัตนพนัธ์ . 2547: 21) กล้วยเป็นพืชท่ีปลกูงา่ย จงึนยิมนํากล้วยสกุมาแปรรูปตา่ง ๆ เชน่ กล้วยตาก 

กล้วยกวน กล้วยแผน่อบ กล้วยหยี และผลติภณัฑ์จากกล้วยอบแห้งตา่ง ๆ เป็นต้น กล้วยแปรรูปมีมา

นานแล้ว ไมใ่ชผ่ลิตภณัฑ์ใหมแ่ตจ่ดุท่ีนา่สนใจก็คือ ผลิตภณัฑ์ประเภทนีไ้ด้รับค วามสนใจจากลกูค้า

อยา่งตอ่เน่ืองมาตลอด โดยเฉพาะเม่ือนํามาทําเป็นอาหารทานเลน่ การพฒันาบรรจภุณัฑ์ ท่ีเหมาะสม

จะทําให้เก็บรักษากล้วยแปรรูปได้เป็นเวลานานขึน้ (กฤษณา สกิขมาน. 2551: 104) 

 จากการสํารวจพบวา่ประเทศไทยมีปริมาณขยะเปลือกกล้วยมากถึง 200 ตนัตอ่วนั นา่จะ

นํามาสกดัดงึเส้นใยออกมา เพ่ือประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ หรือบรรจภุณัฑ์ตา่ง ๆ 

ได้ปัจจบุนัขยะเปลือกกล้วยปริมาณมหาศาลดงักลา่ว มีการนํากลบัมาใช้ประโยชน์เพียงเลก็น้อย โดย

แปรรูปเป็นปุ๋ ยและอาหารสตัว์ แตส่ว่นใหญ่แล้วมกัถกูทิง้ให้เนา่เสีย (พชัราภรณ์ วชิรศริิ. 2550: 1) 

 จากการสํารวจข้อมลูโดยสํานกังานพฒันาท่ีดนิจงัหวดัพษิณโุลก   พบวา่อําเภอบางกระทุม่ 

และอําเภอบางระกํา จงัหวดัพษิณโุลก มีพืน้ท่ีในการปลกูกล้วยนํา้ว้ามากกวา่ 400,000 ไร่ มีผลผลิต 

7,000 ตนัตอ่ไร่ และมีวตัถดุบิในการ ผลติ ผลติภณัฑ์จากกล้วย เชน่ กล้วยตาก กล้ว ยกวน กล้วยอบ

กรอบ และผลิตภณัฑ์กล้วยอ่ืน ๆ ประมาณ 60-70 ตนัตอ่วนั จากการแป รรูปกล้วยดงักลา่ว ก่อให้เกิด

เปลือกกล้วยเหลือทิง้  หวี และก้านเครือกล้วย ซึง่ขยะประมาณ 3-5 ตนัตอ่วนั ทําให้เกิดปัญหาตอ่

สภาพแวดล้อม เชน่ สง่กลิ่นเหม็น และเป็นแหลง่แพร่กระจายของเชือ้โรค (สมัฤทธ์ิและคณะ . 2548: 

บทนํา) 
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 ผลการสํารวจพบวา่แหลง่วสัดเุหลือทิง้จากการแปรรูปกล้วยพบมากในเขตตําบลบางกระทุม่ 

และตําบลบางระกํา จงัหวดัพษิณโุลก เป็นวสัดเุหลือทิง้จากกล้วยสกุ ดงัตารางท่ี 1 ดงันี ้

 

ตาราง 1 ผลการสํารวจปริมาณเปลือกกล้วย 

 
             

ตําบล / จงัหวดั 
ปริมาณ (ตนั) 

กล้วยสด (หวี) เปลือกกล้วย 

บางกระทุม่ / พษิณโุลก 40-48 10-12 

บางระกํา / พษิณโุลก 12-20 3-5 

 

 ท่ีมา : รายงานการวิจยัและพฒันาขยะจากเปลือกกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรม

อาหาร ฯ (สมัฤทธ์ิและคณะ. 2548: 66) 

 

 จากปัญหาดงักลา่วข้างต้น  ผู้ วิจยัได้เลง็เหน็ความสําคญัของวสัดธุรรมชาตจิากเปลือกกล้วย   

ท่ีจะนํามาศกึษากระบวนการออกแบบ และพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ สําหรับผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูป

ชนิดอบแห้ง เพ่ือเพิ่มมลูคา่ ทางการตลาด ในการจดัจําหนา่ย สร้างอตัลกัษณ์ของตวัสนิค้า ทําหน้าท่ี

สง่เสริมการขายสามารถใช้เป็นส่ือโฆษณาผลิ ตภณัฑ์ ตวับรรจภุณัฑ์ต้องปกป้องคุ้มครองไมใ่ห้

ผลติภณัฑ์เสียหาย รักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์ ชว่ยรักษาสิง่แวดล้อม และต้องเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม  ตัง้แต่ วตัถดุบิ   กระบวนการผลิต กระบวนการขึน้รูปแบบของบรรจภุณัฑ์  ท่ีคํานงึถึงวสัดุ

จากธรรมชาติ   สร้างความแตกตา่ง ในตวับรรจุภณัฑ์ อาท ิลกัษณะ คณุภาพ รูปแบบ ปรับปรุงพฒันา

บรรจภุณัฑ์ให้สวยงามทนัสมยั สามารถสร้างอิทธิพล  และเป็นทางเลือกตอ่ผู้ ซือ้ และผู้บริโภค ยงัคง

ความเป็นธรรมช าตแิบบเดียวกบัผลติภณัฑ์จากกล้วย ตอบสนองผู้บริโภคได้ทัง้สองด้านคือ ด้าน

ประโยชน์ใช้สอยและความงดงาม   เพราะบรรจุ ภณัฑ์ไมเ่พียงแตจ่ะปกป้องรักษาสนิค้าได้เพียงอยา่ง

เดียวเทา่นัน้  แตย่งัต้องออกแบบให้สามารถคงสภาพและคณุคา่ของผลติภณัฑ์จากกล้วย  บรรจภุณัฑ์

ควรได้รับการพฒันาอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากความต่ืนตวัของผู้บริโภคและกระแสรักษาสิ่งแวดล้อม 

ดงันัน้ การทําการวิจยัครัง้นีจ้งึมีจดุมุง่หมาย เพ่ือพฒันาบรรจภุณัฑ์เป็นสิ่งท่ีจะสามารถสร้างมลูคา่เพิ่ม

ให้กบัตวัสินค้า การพฒันาบรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่ไมก่่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม จากวสัดธุรรมชาตใิห้มี

คณุภาพ  และสร้างแนวทางใหมข่องบรรจภุณัฑ์ได้ในอนาคต 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

 1. เพ่ือศกึษาคณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย เพ่ือนํา 

มาประยกุต์พฒันาบรรจภุณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 2. เพ่ือศกึษากระบวนการออกแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 3. เพ่ือพฒันาบรรจภุณัฑ์ จากวสัดธุรรมชาต ิเพ่ือเพิ่มมลูคา่ในการจดัจําหนา่ย  และสร้าง    

อตัลกัษณ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 
 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 1. เพ่ือให้ทราบคณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย เพ่ือนํามา

ประยกุต์พฒันาบรรจภุณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 2. เพ่ือให้ทราบกระบวนการออกแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 3. เพ่ือให้ทราบกระบวนการพฒันาบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาต ิเพ่ือเพิ่มมลูคา่ในการจดั

จําหนา่ย และสร้างอตัลกัษณ์ สําหรับผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนดิอบแห้ง 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศกึษาและการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยั เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขต

การศกึษาดงันี ้

 

1. ด้านเนือ้หาท่ีใช้ในการวจัิย 

 ศกึษาเก่ียวกบั การพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนดิอบแห้ง จากวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัตวัสินค้า เพ่ือ

พฒันาบรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่ไมก่่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม จากวสัดธุรรมชาต ิ

 2. ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย  

 ศกึษาและเก็บข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีและทดลองทําวสัดธุรรมชาตจิากเปลือกกล้วย และสร้าง

แบบร่างของบรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาติ  ท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาจาก 

ข้อมลูปฐมภมูิ และข้อมลูทตุยิภมูิ 
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  3. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่ง  ผู้ วิจยัได้เลือก  คือ แบบร่างของบรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง

จากวสัดธุรร มชาติ โดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยผู้ เช่ียวชาญ  แบบท่ีไมย่ดึตามความนา่จะเป็น  

(Non-probability Sampling) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง . 2545: 125) โดยผู้ วิจยัเจาะจง  (Purposive 

Sampling) เลือกกลุม่ตวัอยา่งจากแบบร่างตามแนวคดิและทฤษฎีการออกแบบบรรจภุณัฑ์  รวมทัง้

นํามาบรูณาการรวมกบัแนวคดิการออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกิจ  (Eco Design) ทัง้นีผู้้ วิจยัมุง่เน้นศกึษา

ทัง้บรรจภุณัฑ์ชัน้นอกและบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน โดยการคดัเลือกจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น ด้านการออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ 

 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1. ตวัแปรต้น แบง่เป็นดงันี ้

   1.1 ประสิทธิภาพของบรรจภุณัฑ์ 

1.2 อตัราสว่นระหวา่งวสัดธุรรมชาตจิากเปลือกกล้วยกบัตวัประสาน 

   

  2. ตัวแปรตาม แบง่ได้ดงันี ้

   2.1 รูปแบบโครงสร้างของบรรจภุณัฑ์ กระบวนการผลิตบรรจภุณัฑ์ จากวสัดธุรรมชาต ิ

   2.2 คณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาต ิตวัประสาน และประเภทของวสัด ุกรณีศกึษา : วสัดุจาก

เปลือกกล้วย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.  รูปแบบ  หมายถึง  กระบวนการคดิประดษิฐ์บรรจภั ณฑ์ ให้แปลกใหม ่สอดคล้องกบั

ลกัษณะ รูปแบบ คณุสมบตัขิองวสัด ุเพ่ือใช้หอ่หุ้ม ป้องกนัและรักษาคณุภาพ และลกัษณะสินค้าให้คง

สภาพเดมิ หรือใกล้เคียงกบัแรกผลิตมากท่ีสดุ 

 2.  บรรจุภณัฑ์ หมายถึง สนิค้าท่ีทําจากวสัดใุด ๆ ท่ีนํามาใช้สําหรับหอ่หุ้ม ป้องกนั ลําเลียง 

จดัสง่ และนําเสนอสินค้า สง่เสริมการขาย  ตัง้แตว่ตัถดุิ บถึงสินค้าท่ีผา่นการผลิต ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือ

ผู้บริโภค 

 3.  กล้วยแปรรูป  หมายถึง  ผลผลติกล้วยท่ีไมไ่ด้ขนาดตามท่ีต้องการอาจจะเหลือทิง้ ดงั นัน้

เพ่ือไมใ่ห้ไร้ประโยชน์ จงึควรนํามาแปรรูป เพ่ือให้เก็บได้นานขึน้ อีกทัง้เป็นการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผลผลิต

ด้วย กล้วยดบิท่ีผา่นกระบวนการ แปรรูปผลิตภณัฑ์ท่ีในงานวิจยันี ้ เป็นชนิดอบแห้ง  เชน่ กล้วยอบ

สมนุไพร กล้วยอบกรอบ กล้วยอบเนย กล้วยอบนํา้ผึง้ กล้วยอบม้วน เป็นต้น 
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 4.  วัสดุธรรมชาติ หมายถึง วสัดท่ีุเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิและเรานํามาใช้ประโยชน์โดย

ไมไ่ด้มีการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดมิมากนกั แตบ่างครัง้ก็มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดมิเพ่ือจะ

เพิม่คณุคา่ทัง้ในด้านความงาม ความคงทน สีสนั และการนําไปใช้งาน  ในการวิจยันี ้คือ วสัดุ จาก

เปลือกกล้วย 

 5.  รักษาสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  บรรจภุณัฑ์ท่ี ใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่ง

ฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยคํานงึถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และ

ก่อให้เกิดผลเสียหายตอ่สิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุรวมทัง้ต้องมีการกระจายการใช้ทรั พยากรธรรมชาตอิยา่ง

ทัว่ถึง 

 6. เพิ่มมูลค่าทางการตลาด หมายถึง การพฒันาผลผลิต ผลงาน ให้มีคณุคา่เพิ่มขึน้ โดย มี

การนํานวตักรรมใหม ่ๆ มาใช้ เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลงานท่ีมีคณุภาพ 

 7.  สร้างอัตลักษณ์ หมายถึง สร้างคณุลกัษณะเฉพาะตวัของบรรจภุณัฑ์ ซึง่เป็นตวับง่ชีข้อง

ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ ในวิจยันี ้คือ ตวั รูปแบบของบรรรจภุณัฑ์ 

 8.  กระบวนการผลติ หมายถึง กระบวนการท่ีผา่นการศกึษาขัน้ตอน การผลติจากวสัดุ

ธรรมชาต ิและการออกแบบบรรจภุณัฑ์ จนได้กระบวนการผลิตใหมท่ี่เหมาะสมกบับรรจภุณัฑ์

ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจยั เร่ือง การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

จากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก ผู้ วิจยัได้กําหนดกรอบแนวคดิ

ไว้ดงันี ้

 

   

 

 – 

  

     

   

 

 

   

 

 

สมมุตฐิาน 

ความรู้จากการศกึษากระบวนการออกแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนดิ

อบแห้ง สามารถนํามา พฒันาบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาต ิเพ่ือเพิม่มลูคา่ในการจดัจําหนา่ย  และ

สร้างอตัลกัษณ์ ใหแ้ก่ผลติภณัฑชุ์มชน  สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง ได้ และความรู้ท่ีได้

จากคณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาต ิเพ่ือนํามาประยกุต์พฒันาบรรจภุณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูป

ชนิดอบแห้ง สอดคล้องกบับรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่ รักษาสิ่งแวดล้อม  และเป็นแนวทางใหมก่บับรรจภุณัฑ์เดมิ

ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 จากการศกึษาวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย ผู้ วิจยัท่ีได้ทําการทดลอง

แล้วพบวา่ อตัราสว่นท่ีเหมาะสมสําหรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์ในงานวิจยันี ้คือ อตัราสว่น  2 : 3 นํามา

พฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ ประเมินรูปแบบบรรจภุณัฑ์จากผู้ เช่ียวชาญ 3 คน และประเมินรูปแบบบรรจุ

ภณัฑ์ด้านความพงึพอใจจาก ผู้ผลติ, ผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค รวม 30 คน 

 

- ทฤษฎีทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

- ทฤษฎีจิตวทิยาการรับรู้ 

- ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

- ทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด 

ข้อมลูปฐมภมู,ิ ข้อมลูทตุยิภมู ิ

รูปแบบ, คณุสมบตัวิสัด,ุ อตัลกัษณ์ 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั แนวคิดการออกแบบ 

แบบร่างบรรจภุณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ต้นแบบ 

พัฒนา 

ต้นแบบ 

ศึกษา 

คดัเลอืกโดยผู้ เช่ียวชาญ ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีกลา่วถึงแนวคว ามคดิและ

ทฤษฎี เพ่ือเป็นพืน้ฐานทําความเข้าใจตอ่กระบวนการศกึษาทดลองครัง้นี ้โดยแยกออกเป็นหวัข้อ ดงันี ้

  1. ข้อมลูแหลง่ปลกูกล้วยภายในจงัหวดัพษิณโุลก 

  2. ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

  3. วสัดธุรรมชาตจิากเปลือกกล้วย 

  4. บรรจภุณัฑ์สําหรับอาหาร 

  5. การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

  6. ทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจยั  

  7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

 

1. ข้อมูลแหล่งปลูกกล้วยภายในจังหวัดพษิณุโลก 

 ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัได้กลา่วถึงความเป็นมาของ

กล้วยภายในประเทศไทย และแหลง่ปลกูกล้วยภายในจงัหวดัพษิณโุลก ดงันี ้

1.1 ประวัตกิล้วยในประเทศไทย 

 กล้วย เป็นไม้ผลท่ีคนไทยรู้จกักนัมานานควบคูม่ากบัประเทศไทย โดยไมรู้่แนช่ดัวา่มีมาตัง้แต่

เม่ือไร ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากกล้วยมีถ่ินกําเนิดในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่มีประเทศไทยเป็นประเทศ

หนึง่ในภมูปิระเทศดงักลา่ว และจากการศกึษาทางวิวฒันาการพบวา่ กล้วยมีวิวฒันาการมาถึง 50 

ล้านปีแล้ว ดงันัน้จงึเป็นไม้ผลท่ีมนษุย์รู้จกับริโภคเป็นอาหารกนัอยา่งแพร่หลาย โดยทั่ วไปกล้วยได้เร่ิม

มีการแพร่จากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปยงัหมูเ่กาะตา่ง ๆ ในมหาสมทุรแปซฟิิกพร้อม ๆ กบัการอพยพ

ของประชากรตัง้แตต้่นคริสต์ศกัราชเป็นต้นมา และได้มีการแพร่กระจายไปยงักลุม่ประเทศแถบอาหรับ 

ยโุรป จนกระทัง่สูท่วีปอเมริกา และมีการขยายการปลกูจนถึงกบัเป็ นการค้าอนัดบั 1 ของโลกโดยปลกู

มากท่ีคอสตาริกา และฮอนดรัูส ประเทศไทยมีการปลกูกล้วยกนัมานานดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

กล้วยท่ีปลกูมีมากมายหลายชนดิ พนัธุ์กล้วยท่ีใช้ปลกูในประเทศไทยมาแตโ่บราณนัน้ มีทัง้เป็นพนัธุ์

พืน้เมืองดัง้เดมิ และท่ีมีการนําเข้าพนัธุ์มาจากประเทศข้างเคียงมาตัง้แตโ่บราณ จนกระทัง่พวกเราเองก็

คดิวา่เป็นพนัธุ์พืน้เมือง กล้วยท่ีรู้จกักนัในสมยัสโุขทยั คือกล้วยตานี และปัจจบุนัในจงัหวดัสโุขทยัมีการ

ปลกูกล้วยตานีมากท่ีสดุ แตเ่ราไมพ่บกล้วยตานีในป่าทัง้ ๆ ท่ีกล้วยตานีเป็นกล้วยป่าชนิดหนึง่ มีถ่ิน

กําเนิดอยูแ่ถบป ระเทศอินเดียตอนใต้ จีน และพมา่ดงันัน้จงึเข้าใจวา่ กล้วยตานี นา่จะมีการนําเข้ามา

ปลกูในประเทศไทยตัง้แตส่มยัสโุขทยัตอนต้นหรือชว่งการอพยพของคนไทยมาตัง้ถ่ินฐานท่ีสโุขทยั 
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 ในสมยัอยธุยา De La Louber (1693) ได้เขียนหนงัสือบนัทกึการทอ่งเท่ียวมาท่ีประเทศไทย 

โดยบนัทกึถึงบ้านเมือง พิธีการและสิ่งท่ีเขาได้พบเห็น เขาได้บนัทกึวา่ เขาเห็นกล้วยงวงช้างท่ีประเทศ

ไทย เม่ือปี พ.ศ. 2220 กล้วยงวงช้างก็คือ กล้วยร้อยหวีในสมยันีน้ัน่เอง ซึง่สว่นใหญ่เราปลกูเพ่ือประดบั

เทา่นัน้ และมีตํานานเลา่กนัมาวา่มีการค้าขายกล้วยตีบอีกด้วย แสดงให้เหน็ว่ ามีการปลกูเพ่ือความ

สวยงามและบริโภคกนัมานานแล้ว (กรมสง่เสริมการเกษตร. 2547: 1) 

 กล้วยถือเป็นพืชเก่าแก่ของประเทศไทย ผลใช้รับประทาน สว่นใบใช้หอ่ของกนัมาตัง้แต่

โบราณ ใบกล้วยมีความทนทานตอ่ความร้อนมาก และในพธีิทางศาสนาจะมีการใช้สว่นตา่ง ๆ ของ

กล้วยเพ่ือประกอบในพธีินัน้ ๆ เชน่ ผล ใบ กาบลําต้น เป็นต้น (เบญจมาศ ศลิาย้อย. 2545: 24) 

 กล้วย เป็น พืชท่ีพบและหาได้งา่ย มีอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ มีหลายสายพนัธุ์ตาม

ลกัษณะภมูิประเทศ แตท่ี่นิยมนํามาใช้ทํา บรรจภุณัฑ์ ได้แก่  กล้วยนํา้ว้า กล้วยหนิ กล้วยเถ่ือน กล้วย

นางยา และกล้วยพงัลา หรือ กล้วยตานี (พชัรี รัตนพนัธ์. 2547: 21) 

 กล้วยเป็นพืชท่ีปลกูงา่ย จงึนยิมนํากล้วยสกุมาแปรรูปตา่ง ๆ เชน่ กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วย

แผน่อบ กล้วยหยี และผลิตภณัฑ์จาก กล้วยอบแห้งตา่ง ๆ เป็นต้น กล้วยแปรรูปมีมานานแล้ว ไมใ่ช่

ผลิตภณัฑ์ใหมแ่ตจ่ดุท่ีนา่สนใจก็คือ ผลิตภั ณฑ์ประเภทนีไ้ด้รับความสนใจจากลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองมา

ตลอด โดยเฉพาะเม่ือนํามาทําเป็นอาหารทานเลน่ การพฒันาบรรจภุณัฑ์ ท่ีเหมาะสมจะทําให้เก็บ

รักษากล้วยแปรรูปได้เป็นเวลานานขึน้ (กฤษณา สกิขมาน. 2551: 104) 

 1.1.1 การจัดการก่อนเกบ็เก่ียวและหลังเกบ็เก่ียว 

 การเก็บเก่ียว  

 การเก็บเก่ียวกล้วยระยะใดขึน้อยูก่บัระยะเวลาในการขนสง่ หากขนสง่ไปขายไกล ๆ อาจตดั

กล้วยเม่ือความแก่ประมาณ 75% การดลูกัษณะความออ่นแก่ของกล้วย อาจดจูากลกัษณะผล เชน่ ดู

ขนาดลกูกล้วย เหล่ียมกล้วย หรือใช้วิธีการนบัอายจุากวนัแทงปลี หรือวนัตดัปลี ในการตดัจะต้อง

พิจารณาถึงต้นสงูหรือเตีย้ ถ้าสงูก็ให้ตดับริเวณโคนต้น เพ่ือให้ต้นเอียงลงมาโดยให้อีกคนหนึง่จบัหรือ

รับเครือกล้วยไว้ จะต้องเหลือก้านให้ยาวพอสมควร แล้วนําไปยงัโรงเรือนคดับรรจ ุตอ่ไป 

 

 การปฏบัิตหิลังการเกบ็เก่ียว 

  - นําเครือกล้วยแขวนไว้บนราว ปลอ่ยให้ยางไหลจนแห้ง 

  - ทําความสะอาดลกูผล หรือบริเวณปลายผลท่ีมีกลีบแห้งตดิอยูอ่อกให้หมด 

  - ชําแหละเครือกล้วยออกเป็นหวี ๆ อยา่งระมดัระวงั อยา่ให้รอยตดัชํา้ 

  - คดัเลือกผลท่ีมีรอยตําหนิ และหวีท่ีไมไ่ด้ขนาดออก 

  - จุม่ในนํา้ผสมสารไธอาเบนดาโซล แล้วผึง่ลมหรือเป่าให้แห้ง 
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  - บรรจหีุบหอ่/บรรจลุงเขง่ โดยมีใบตองรองเพ่ือป้องกนัการบอบชํา้ 

(กรมสง่เสริมการเกษตร. 2547: 3) 

 พันธ์ุท่ีเหมาะสมในการแปรรูป 

 กล้วย มีมากมายหลายพนัธุ์ แตท่ี่อยูใ่นความนยิมของผู้บริโภค ทัง้ในรูปของการกินสกุ และ

นําไปประกอบอาหารแล้วนัน้ สามารถจําแนกได้ ดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กล้วยนํา้ว้า  
 

 ท่ีมา: กรมสง่เสริมการเกษตร. (2547: 4). 

 

 กล้วยนํา้ว้า 

 กล้วยชนิดนีจ้ะมีขึน้ทัว่ไปทกุภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะหลงับ้านของทกุคน สว่นใหญ่ก็

เคยปลกูกล้วยกนัมาแล้วทัง้นัน้ ด้วยความแพร่หลายของกล้วยพนัธุ์นีจ้งึมีช่ือเรียกตา่งกนัไปตามท้องถ่ิน 

อยา่งเชน่ทางเหนือจะเรียกวา่ กล้วยใต้ คนจนัทบรีุเรียกวา่ กล้วยมะลอิอ่ง คนอบุลเรียก กล้วยตานีออ่ง 

ลําต้นของกล้วยนํา้ว้าจะมีความสงูไมเ่กิน 3.5 เมตร ก้านใบมีร่องคอ่นข้างแคบ ก้านชอ่ดอกไมมี่ขน 

เครือหนึง่มี 8–10 หวี หวีหนึง่มี 13–16 ผล ผลและเปลือกหนากวา่กล้วยไข ่แตค่วามย าวใกล้เคียงกบั

กล้วยไข ่เนือ้กล้วยมีสีขาวแกนกลางเรียกวา่ ไส้กลาง มีสีเหลือง ขาว หรือชมพ ูซึง่ทําให้กล้วยแบง่เป็น 

กล้วยนํา้ว้าเหลือง กล้วยนํา้ว้าแดง กล้วยนํา้ว้าขาว กล้วยนํา้ว้ามีประโยชน์มาก ใช้เป็นอาหารของเดก็

ออ่น เดก็ทารกวยั 3 เดือนทกุคนต้องผา่นการกินกล้วยนํา้ว้าครูดมาแล้วทัง้สิน้  

 นอกจากเป็นอาหารของทารกแล้ว ยงันยิมนํามาบริโภคสดและทําขนมอีกด้วย กล้วยนํา้ว้า 

เหมาะจะนํามาทําผลติภณัฑ์ท่ีต้องการแป้ง เชน่ กล้วยตาก แป้งกล้วยและกล้วยม้วน เพราะกล้วย

นํา้ว้ามีนํา้หนกัน้อยและมีลกัษณะเนือ้เบากวา่กล้วยไข ่(กรมสง่เสริมการเกษตร. 2547: 4) 

 รูปร่างและลกัษณะของกล้วยนํา้ว้า [Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa’] ช่ืออ่ืน ๆ กล้วยใต้ 

(เชียงใหม่ๆ , เชียงราย); กล้วยตานีออ่ง (อบุลราชธานี); กล้วยมะลอิอ่ง (ชยัภมู)ิ ช่ือสามญั Pisang Awak  
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 กล้วยนํา้ว้ามีลําต้นเทียมสงูไมเ่กิน 3.5 เมตร เส้นผา่นศนูย์กลางมากกว่ า 15 เซนตเิมตร กาบ

ลําต้นด้านนอกสีเขียวออ่น มีประดําเล็กน้อย ด้านในสีเขียวออ่น ก้านใบมีร่องคอ่นข้างแคบ เส้นกลาง

ใบสีเขียวอมชมพ ูก้านชอ่ดอกไมมี่ขน ใบประดบัรูปไขค่อ่นข้างป้อม ม้วนงอขึน้ปลายมน ด้านบนสีแดง

อมมว่งมีนวล ด้านลา่งสีแดงเข้ม ก้านของดอกตวัเมียตรง ดอกตวัเ มียสีงาช้าง เกสรตวัผู้ สีครีม เกสรตวั

เมียยาวกวา่เกสรตวัผู้มาก ดอกตวัผู้หลดุร่วงจากใบประดบัหลดุแล้ว กลีบรวมใหญ่สีชมพอูอ่น ปลายสี

เหลือง กลีบร่วมเด่ียวสีขาวใส มีรอยหยกัท่ีปลาย เครือห้อยลง เครือหนึง่มี 7-10 หวี หวีหนึง่มี 10-16 

ผล ผลใหญ่กวา่กล้วยไข ่กว้าง 3-4 เซนตเิมตร ยาว 11-13 เซนตเิมตร มีเหล่ียมก้านผลยาว ผลมีความ

ยาวใกล้เคียงกบักล้วยไข ่เปลือกหนากวา่กล้วยไข ่เม่ือสกุเปล่ียนเป็นสีเหลืองปนนํา้ตาล เนือ้สีขาว รส

หวาน ท่ีแกนกลางหรือเรียกวา่ ไส้กลาง มีสีเหลือง ชมพ ูหรือขาว ซึง่ทําให้แบง่ออกได้เป็นกล้วยนํา้ว้า

เหลือง กล้ว ยนํา้ว้าแดง และกล้วยนํา้ว้าขาว สว่นกล้วยนํา้ว้าดํามีเนือ้ขาวรสหวาน เปลือกมีสีม่ วงดํา

และแตกลายงาเป็นสีสนมิ นอกจากนีย้งัมีกล้วยนํา้ว้าท่ีต้นเตีย้กวา่ 2.5 เมตร เรียกวา่ นํา้ว้าคอ่ม และ

กล้วยนํา้ว้าเขียวซึง่เม่ือสกุจะมีสีเหลืองปนเขียว นํา้ว้านวลเม่ือดบิจะเหน็ผลสีเหลืองมี นวลหนา นํา้ว้า

ลกูไส้ดํา จะมีแกนกลางสีคอ่นข้างดําซึง่เป็นสว่นของเมล็ดท่ีไมมี่การพฒันา 

 กล้วยนํา้ว้าปลกูทัว่ไปในประเทศไทย รับประทานกนัมากในทกุ ๆ ภาค ปลกูเป็นการค้าทัว่ไป

ในภาคกลาง ภาคเหนือปลกูมากท่ี จงัหวดัพษิณโุลก เรียกวา่พนัธุ์มะล ิเนือ้กล้วยนํา้ว้ามีคณุคา่ทาง

อาหารมากใช้เป็ นอาหารเดก็ออ่น รับประทานสด และทําเป็นขนมหลายชนิด เชน่ ขนมกล้วย กล้วย

ทอด กล้วยบวชชี กล้วยตาก กล้วยฉาบ และกล้วยกวน กล้วยตากทําเป็นสนิค้าสง่ไปขายตา่งประเทศ 

(เบญจมาศ ศลิาย้อย. 2545: 75) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 กล้วยไข่ 

 

 ท่ีมา: กรมสง่เสริมการเกษตร. (2547: 5). 
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 กล้วยไข่ 

 กล้วยไขมี่ช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ กล้วยกระลําต้นมีความสงูไมเ่กิน 2.5 เมตร กาบกล้วยด้าน

ในมีสีเขียวอมเหลือง โคนก้านใบมีปีกสีชมพ ูก้านชอ่ดอกมีขนออ่น ใบประดบัรูปไข ่เครือหนึง่มี

ประมาณ 6–7 หวี หวีหนึง่มีประมาณ 12–14 ผล ลกัษณะของผล คอ่นข้ างเล็ก เวลาสกุจะมีสีเหลือง

ทอง กล้วยไขท่ี่อร่อยและมีช่ือเสียงมากท่ีสดุก็คือ กล้วยไขกํ่าแพงเพชรนอกจากกินเลน่แล้ว กล้วยไขย่งั

เป็นพนัธุ์กล้วยท่ีนํามาประกอบพธีิเดือนสบิหรือสารทไทยอีกด้วย ถ้าจะกินกล้วยไขใ่ห้อร่อยแล้วต้องกิน

ควบคูก่บักระยาสารท แตก่ล้วยไขไ่มเ่หมาะท่ี จะนํามาแปรรูปเป็นกล้วยตาก เน่ืองจากมีนํา้หนกัมาก 

และมีแป้งน้อยเม่ือสกุงอม  (กรมสง่เสริมการเกษตร. 2547: 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กล้วยหอมทอง 

 

 ท่ีมา: กรมสง่เสริมการเกษตร. (2547: 5). 
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กล้วยหอมทอง 

 กล้วยหอมทองจะมีอยูห่ลายพนัธุ์ ทัง้กล้วยหอมเขียวกล้วยหอมจนัทร์ กล้วยหอมเขียวคอ่ม 

แตท่ี่นิยมมากท่ีสดุคือ กล้วยหอมทอง เพราะมีกลิ่นหอม รสหวานกล้วยหอมทองจะมีลําต้นสงูประมาณ 

3.5 เมตร เครือหนึง่จะมี 5–6 หวี หวีหนึง่ประมาณ 10–15 ผล ปลายผลจะมีจดุย่ืนออกมาให้เห็นได้

ชดัเจน เปลือกบาง เม่ือผลกล้วยสกุ จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง แหลง่ ปลกูสว่นใหญ่จะอยูแ่ถบภาค

กลาง โดยเฉพาะจงัหวดัแถบภาคกลางเชน่ จงัหวดัแถบปทมุธานี และรอบ ๆเขตปริมณฑล กล้วยหอม

ไมนิ่ยมนํามาทํากล้วยตากเพราะมีนํา้หนกัมาก และมีแป้งน้อยเม่ือสกุงอม แตเ่หมาะจะนํามาทํากล้วย

กรอบ เพราะจะกรอบเบากวา่กล้วยนํา้ว้า เม่ือผา่นกระบวนการแล้ว (กรมสง่เสริมการเกษตร. 2547: 5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 กล้วยเล็บมือนาง 

 

 ท่ีมา: กรมสง่เสริมการเกษตร. (2547: 6). 

 

 กล้วยเล็บมือนาง 

 กล้วยเลบ็มือนาง บางท้องถ่ินเรียกวา่ กล้วยข้าว  กล้วยเลบ็มือ กล้วยทองดอกหมาก ลําต้นมี

ความสงูไมเ่กิน 2.5 เมตร กาบลําต้นด้านนอกสีชมพอูมแดง เครือหนึง่มี 7–8 หวี หวีหนึง่มีประมาณ 

15–18 ผล ผลเรียวเล็กรูปโค้งงอ เปลือกหนา เม่ือสกุสีกล้วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง รสชาตจิะคล้าย

กล้วยไขแ่ตเ่นือ้น้อยกวา่มีปลกูมากแถบภาคใต้ โดยเฉพาะจงัหวดัชมุพร  (กรมสง่เสริมการเกษตร . 

2547: 6) 
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ภาพประกอบ 5 กล้วยหกัมกุ 

 

 ท่ีมา: กรมสง่เสริมการเกษตร. (2547: 6). 

 

 กล้วยหักมุก 

 กล้วยหกัมกุมีอยู ่ 2 ชนิด ชนิดท่ีมีนวลกบัไมมี่นวล มีลําต้นสงู 3–3.5 เมตร กาบลําต้นด้าน

นอก มีประดําบ้างเลก็น้อย มีนวลมาก เครือหนึง่มีประมาณ 7 หวี หวีหนึง่มี 12–16 ผล ผลใหญ่เวลาสกุ

แล้วจะมีรสฝาด จงึต้องนําไปเผาหรือฉาบจงึจะอร่อย (กรมสง่เสริมการเกษตร. 2547: 6) 

 

1.2 แหล่งปลูกกล้วยภายในจังหวัดพษิณุโลก 

  จากการสํารวจข้อมลูโดยสํานกังานพฒันาท่ีดนิจงัหวดัพษิณโุลก พบวา่อําเภอบาง

กระทุม่ และอําเภอบางระกํา จงัหวดัพษิณโุลก มีพืน้ท่ีในการปลกูกล้วยนํา้ว้ามากกวา่ 400,000 ไร่ มี

ผลผลิต 7,000 ตนัตอ่ไร่ และมีวตัถดุบิในการผลติ ผลติภณัฑ์จากกล้วย เชน่ กล้วยตาก กล้วยกวน 

กล้วยอบกรอบ และผลติภณัฑ์กล้วยอ่ืน ๆ ประมาณ 60-70 ตนัตอ่วนั (สมัฤทธ์ิและคณะ. 2548) 

 

2. ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ีย วข้อง ผู้ วิจยัได้กลา่วถึงประเภทของการ

แปรรูปกล้วยตา่ง ๆ และกล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง ภายในจงัหวดัพิษณโุลก ดงันี ้
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2.1 การแปรรูปของกล้วย 

 ในการผลิตกล้วยเพ่ือจดัจําหนา่ยเป็นสินค้านัน้ จะต้องมีการคดัเลือกผลผลิตท่ีมี

คณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ผลผลิตท่ีไมเ่ข้ามาตรฐานหรื อมีตําหนิจะถกูตดัทิง้  ผลผลิตท่ีถกูตดัทิง้

นี ้บางครัง้คณุภาพของเนือ้ยงัดีอยูเ่พียงแตผ่วิไมส่วย รูปร่างไมส่วย ขนาดเลก็ไป ดงันัน้จงึควรนํากล้วย

เหลา่นัน้มาแปรรูป การแปรรูปนัน้ หมายถึง การนําเอากล้วยมาทําให้เก็บได้นาน ซึง่มีวิธีการแปรรูปได้

หลายรูปแบบ โดยใช้กล้วยท่ีมีสภาพตา่ง ๆ กนั 

 สําหรับการผลติกล้วยเพ่ือรับประทานภายในป ระเทศนัน้ สว่นใหญ่มกัจะรับประมาท

ผลสดหรือนํามาประกอบอาหารหวาน เชน่ กล้วยไข ่ใช้ทํากล้วยเช่ือม กล้วยบวชชี ข้าวเมา่ทอด กล้วย

นํา้ว้า ใช้ทํากล้วยเช่ือม กล้วยบวชชี กล้วย ทอด กล้วยปิง้ ขนมกล้วย ข้าวต้มผั ด ข้ามต้ มจิม้ กล้วย

หกัมกุใช้ทํากล้วยเช่ือม และกล้วยยา่ง สว่นกล้วยหอมสว่นใหญ่รับประทานผลสด และอาจรับประทาน

ร่วมกบั ไอศครีม และทําฟรุตสลดั (เบญจมาศ ศลิาย้อย. 2545: 278) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  6 กล้วยตาก  

 

 ท่ีมา: www.otoptoday.com/otop/121002160129: ออนไลน์ 

 

1.1.1 กล้วยตาก (Banana Figs) กล้วยตากทําจากผลกล้วยท่ีสกุงอมแล้ว ปอก 

เปลือกเอาแตต่วัเนือ้กล้วยไปตากแดด เป็นกล้วยแปรรูปท่ีรู้จกักนัดี เป็นท่ีนิยมรับประทานกนัมากใน

ประเทศไทย และประเทศไทยได้ผลติกล้วยตากสง่ขายยงัตา่งประเทศอีกด้วย กล้วยท่ีนิยมทํากล้วย

ตาก คือ กล้วยนํา้ว้า ไมน่ยิมกล้วยหอ ม กล้วยไข ่และกล้วยหกัมกุ อาจจะเป็นเพราะกล้วยหอมและ

กล้วยไขมี่นํา้มาก มีแป้งน้อยเม่ือสกุงอมและมีความหวานมาก สว่นกล้วยหกัมกุมีแป้งมากเกินไป 

กล้วยตากท่ีอร่อยสว่นมากจงึมาจากกล้วยนํา้ว้า และกล้วยนํา้ว้าท่ีตากแล้ว อร่อยมีช่ือเสียงอยูท่ี่จงัหวดั

พษิณโุลก คือ กล้วยตาก บางกระทุม่ กล้วยท่ีใช้คือ นํา้ว้าขาวหรือกล้วยนํา้ว้ามะลอิอ่ง ซึง่มีรสหวาน 

เม่ือตากจะให้กล้วยตากท่ีมีสีสวย และรสหวาน การทํากล้วยตากนัน้ หลงัจากปอกกล้วยแล้วเอาตาก
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แดดบนเส่ือ 1-2 แดด แล้วเอาไปคลงึและกดแบน ไมมี่การใสนํ่า้ตาล ความหวานจะออกมาจากกล้วย

เองแล้วเอาไปตากอี กครัง้ประมาณ 1-2 แดด ปัจจบุนัได้มีการใช้พลงังานแสงอาทิตย์มาทําเป็นเตาอบ

ขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ตากกล้วยตาก หรืออบทําให้กล้วยตากท่ีได้สะอา ดกวา่ตากจากแสงอาทิตย์โดยตรง

มากเพราะไมมี่แมลงวนัตอมหรือฝุ่ นผงละอองเจือปน แตใ่นการตากทําให้แห้งนัน้ยอ่มทําให้ธาตอุาหาร

และวิตามินสญูเสียไปบ้าง การบรรจ ุปัจจบุนันิยมในถงุพลาสตกิ โดยบรรจถุงุละ 250 กรัม หรือ 500 กรัม 

และบรรจลุงกระดาษอีกที กลอ่งหนึง่มีกล้วยตากหนกัประมาณ 12.5 กิโลกรัม (เบญจมาศ ศลิาย้อย . 

2545: 281-282) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  7 กล้วยทอดกรอบ  

 

 ท่ีมา: www.otoptoday.com/otop/121002160757: ออนไลน์ 

 

1.1.2 กล้วยทอดกรอบ (Banana Chip) ใช้ผลกล้วยดบิฝานบาง ๆ ผึง่ลมไว้ 

สกัครู่ แล้วจงึนําลงทอดนํา้มนั คล้ายกบั Potato Chip นิยมใช้กล้วยนํา้ว้าหรือกล้วยหกัมกุ  ดงันัน้ทาง

ภาคใต้ใช้กล้วยหินก็จะได้กล้วยทอดกรอบท่ีมีรสชาตดีิ การฝานกล้วยอาจจะฝานตา มยาวหรือตาม

ขวางก็ได้ แตก่ล้วยทอด กรอบมีข้อเสียท่ีวา่ เม่ือเก็บไว้นานจะมีกลิ่นหืน และนุม่เพราะความชืน้เข้า 

สําหรับในประเทศไทยหลงัจากทอดแล้วนยิมฉาบด้วยนํา้ตาลเรียกวา่กล้วยฉาบ (เบญจมาศ ศลิาย้อย . 

2545: 284) 
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ภาพประกอบ  8 กล้วยอบแห้ง (อบเนย)  

 

 ท่ีมา: www.otoptoday.com/otop/121002161113: ออนไลน์ 

 

1.1.3 กล้วยอบแห้ง กล้วยอบแตกตา่งจากกล้วยตากในขัน้ตอนการดงึเอา 

ความชืน้ออกจากเนือ้กล้วย โดยกล้วยอบจะใช้เคร่ืองอบระบบปิด ซึง่ชว่ยลดสิง่ปนเปือ้นได้ดี และให้

ความร้อนสม่ําเสมอ ตอ่เน่ืองยาวนานกวา่การตาก ซึง่เป็นระบบเปิดโลง่ ทําให้กล้วยอบท่ี ได้มีสีนา่

รับประทานสะอาดและมีคณุภาพดีกวา่ (กลุม่วิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี สํานกัพฒันาพลงังาน

แสงอาทิตย์. ม.ป.ป) 

 

3.วัสดุธรรมชาตจิากเปลือกกล้วย 

53.1 กล้วย0  เป็นพืชพืน้บ้านของไทยท่ีถกูนํามาใช้ประโยชน์ในทกุยคุทกุสมยั เพราะทกุสว่นของ

กล้วยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อ ยา่งเหมาะสม ไมว่า่จะเป็นอาหาร ขนม ของตกแตง่ กระทง หรือ

ภาชนะและกล้วยเป็นไม้ท่ีปลกูงา่ย ใช้พืน้ท่ีในการปลกูไมม่าก สามารถเจริญเตบิโตได้ดีในทกุภาคของ

ประเทศ ทกุสว่นของต้นกล้วยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้มากมาย ด้วยเหตนีุ ้

ผู้จดัทําจงึสนใจท่ีจะศกึษาเร่ื องราวของกล้วยในแงม่มุตา่งๆ  เชน่ กล้วยกบัการดํารงชีวิตของคนไทย 

กล้วยกบัความเช่ือของ คนไทย กล้วยกบังานศลิปหตัถกรรม อาหารจากกล้วย และสารพษิจากกล้วย 

เป็นต้นในฐานะท่ีกล้วยเป็นพืชท้องถ่ินท่ีมีความสําคญั ทัง้ในแง่ท่ีเป็นอาหาร ให้ประโยชน์ใช้สอยและใช้

ในพิธีกรรมตา่งๆทางประเพณีวฒันธรรม เคียงคูอ่ยูก่บัคนไทยตลอดมา 1(ลําต้นแท้ของกล้วยมีลกัษณะ

เป็นหวัอยูใ่ต้ดนิ เรียกวา่ ไรโซม  หรือเหง้า ลําต้นท่ีเราเห็นกนับนพืน้ดนินัน้แท้จริงแล้วเป็นลําต้นเทียม  

หรือท่ีเรียกวา่ หยวกกล้วย เป็นสว่นของกาบใบท่ีอดักนัแนน่ ) ลําต้นเทียม  หรือกาบใบสามารถนํามา ทํา
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เชือก เส้นใย หรือใช้ทอผ้า และใช้เป็นอาหารให้กบัคนและสตัว์  ยางกล้วยใช้รักษาแผลสดและทาแก้

แมลงสตัว์กดัตอ่ย  สว่นดอกและผลนํามาบริโภคเป็นอาหาร ซึง่ดอกกล้วยยงัมีสรรพคณุชว่ยรักษา

ประจําเดือนขดั  แก้ปวดประจําเดือนโรคเบาหวานและโรคหวัใจ และอีกสว่นหนึง่ของกล้วยท่ีหลายคน

อาจคดิวา่ไมมี่ประโยชน์ ก็คือ สว่นของเปลือกกล้วย จริงๆ แล้วเปลือกกล้วยท่ีเหลือจากการนําผลสดไป

รับประทานแล้ว ยงัสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีก 

3.1.1 คุณค่าทางอาหาร       

1- ผลกล้วย  ใช้เป็นอาหารได้ 1                                                                                                                                   

- 1ปลีกล้วย   ก็นํามาทําอาหารเป็นเคร่ืองเคียง มายําหวัปลี ฯลฯ 1 

1

- ใบกล้วยหรือเรียกวา่ใบตอง  ก็ใช้ในงานฝีมือตา่งๆ  นํามาหอ่ขนม-อาหารคาวก็ 

หอ่ได้ (หอ่หมก) สมยัก่อนนํามารองเตารีดแบบใสถ่่านไฟด้วย  นํามามวนยาเส้น 1 

1              - ก้านกล้วย  ก็นํามาทําของเลน่เดก็สมยัก่อน (ม้าก้านกล้วย ปืนก้านกล้วย ฯลฯ) 1 

             - กาบกล้วย  นํามาทํางานฝีมือคือ การแทงหยวกกล้วยใช้ในพธีิตา่ง 1ๆ 

             - ลําต้น นําไปทํางานฝีมือได้อีก เป็นอาหารสตัว์ 1 

             - รากของต้อนกล้วยก็นํามาเป็นสมนุไพรได้นะ (แก้ปวดฟัน) (แก้เมาค้าง)1 

             - ใยกล้วยก็สามารถนํามาทําผลติภณัฑ์  เชน่ กระดาษใยกล้วย ตุ๊กตาใยกล้วย 

ฟองนํา้ใยกล้วย0

5

  

3.1.2 ประโยชน์ด้านอาหาร 0  

1

1

             ไส้ในกล้วยหรือท่ีเรียกวา่หยวก ท่ียงัไมอ่อกเครือ ใช้แกงส้ม แกงกะท ิทานสด หรือ  

1

ต้มแล้วราดด้วยกะท ิทานกบันํา้พริกขนมจีนนํา้ยา ผลดบิใช้แกงป่า แกงกะท ิหรือนํามาเป็นส้มตํา ผล

สกุทานเป็นผลไม้ หวัปลีใช้ทานสดหรือต้มทานกบันํา้พริก  

1

3.1.3 ประโยชน์ของกล้วยนํา้ว้า 

กล้วยดบิมีสาร Tannin, Pectin ซึง่มีฤทธ์ิชว่ยฝาดสมานรักษาอาการท้องเดนิมีสาร 

Sarotomin, Norepine-Phrine, Depamin, Catecholamine, Sitoin Doside. I,IV ซึง่สามารถป้องกนั

การเกิดแผลในกระเพาะอาหารชว่ยให้แผลปิดสนิท 0  

1             กล้วยสกุมีสาร Essential Oil และ Organic Acid และอีกหลายชนิด 0  

5   3.1.4 สรรพคุณทางยาและวธีิใช้ 0  

                3.1.4.1 ใช้ยาง ผลดบิ ผลสกุ หวัปลี ใบ ราก ซึง่สามารถเก็บได้ตลอดปี 0 รักษา

อาการท้องเสียท่ีไมไ่ด้เกิดจากการตดิเชือ้ โดยใช้ผลดบิตากแห้งบดเป็นผง แล้วชงนํา้ร้อนด่ืม โดยใช้ผล

ดบิครัง้ละ 1 ผล0  ด่ืมวนัละ 4 ครัง้ ก่อนอาหารและก่อนนอน 
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   3.1.4.2 

1.1.4.3 3

ป้องกนัและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร โดยใช้ผลดบิปอกเปลือก

ตากแห้ง บดเป็นผงทานครัง้ละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ผสมนํา้ผึง้หรือนํา้อุน่ 1 ช้อนโต๊ะ หรือชงนํา้ร้อนด่ืม ก่อน

อาหารและก่อนนอน ทกุวนัจนกวา่จะหาย 

3

แก้อาการท้องผกู ใช้กล้วยนํา้ว้าสกุซึง่ฤทธ์ิเป็นยาระบายออ่นๆ  

ทานผลสกุครัง้ละ 2 ผลวนัละ 3 ครัง้ก่อนอาหารคร่ึงชัว่โมงและควรเคีย้วให้ละเอียด 0  

3.2 เส้นใยกล้วย 

     3.1.4.4 ชว่ยขบันํา้นม โดยใช้หวัปลีทําแกงเลียงทานบอ่ยๆ หลงัคลอดใหม่ๆ  

เส้นใย โดยเฉล่ียได้ปริมาณเส้นใย 1.31%   สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านสิง่ 

ทอได้ ทัง้ทําเป็นเส้นใย 100 เปอร์เซ็นต์ และผลิตเป็นเส้นด้ายใยผสมกบัเส้นใยธ รรมชาตจิากพืช (ฝ้าย) 

คณุลกัษณะของเส้นด้ายท่ีผลติได้นัน้จะมีความออ่นนุม่ มนั  สว่นความเหนียวจะแปรตามอตัราสว่นท่ี

ใช้ผสม 

5

- สามารถนํามาทาผิวให้ความชุม่ชืน้แก่ผิวได้ในหน้าหนาวผิวหนงัจะแห้งแตก ใช้  

เปลือกกล้วยมีเย่ือเมือกซึ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ดงันี ้

เปลือกด้านในนํามาทาถผูวิหนงัจะชุม่ช่ืนตงึเรียบเนียน 

   - สามารถนํามาทาถ ูบริเวณแมลง สตัว์กดัตอ่ย ลดอาการ บวม แดง  คนั ได้ 

   - สามารถนํามาหมกัผม ขจดัรังแค หนงัศีรษะแห้งเป็นขยุ ผมแห้งหยาบกระด้าง      

นําเปลือกมาขดูเอาเฉพาะเย่ือข้างในเปลือกมาผสมกบันํา้ผึง้ให้เป็นเนือ้ครีมเข้มข้นหมกัเส้นผมไว้

ประมาณ 30 นาที แล้วสระผมตามปกต ิก็จะทําให้หนงัศีรษะปราศจากรังแค เส้นผมนุม่สวย 

   - สามารถแก้ปวดเม่ือยได้โดยนําเอาเปลือกไปองัไฟ  แล้วนําเอาเปลือกมาประคบ

บริเวณท่ีปวดเม่ือย จะบรรเทาอาการปวดเม่ือยได้  

   - สามารถนํามาถคูราบเขมา่ตามหน้าเตาแก๊ส โดยนําเปลือกกล้วยถบูริเวณท่ีมีคราบ

เขมา่แล้วนําผ้าแห้งเช็ดถอีูกครัง้จะได้เตาแก๊สท่ีสะอาดเหมือนใหมอ่ยูเ่สมอ  

 

3.3 การผลิตวัสดุจากเปลือกกล้วย 

3.3.1 วตัถดุบิท่ีใช้ 

- เปลือกกล้วยนํา้ว้าท่ีเก็บผลผลติแล้ว  

- กาบกล้วยนํา้ว้า 

3.3.2 การเตรียมเย่ือ 

- นําเปลือกกล้วยผสมกบักาบกล้วยโดยใช้ สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ใช้ท่ี  

15% ของนํา้หนกั (ความเข้มข้นของสาร NaOH 98%) การต้มในอตัราสว่น 2 : 3 แชส่ารโซเดียมไฮดร

อกไซด์ไว้ 6 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ ต้มท่ีอณุหภมูิ  100 Cº เวลา 3 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยนํา้สะอาด 3 ครัง้ 

เพ่ือเอาสารเคมีออกจากเย่ือ 
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3.3.3 การป่ันเย่ือ  

- นําเย่ือเปลือกกล้วย 40% และเย่ือปอสา 60% ผสมกนั โดยใช้เคร่ือง 

โดยใช้เคร่ืองป่ัน ใช้อตัราสว่นเย่ือตอ่นํา้ในอตัรา 2 : 3  ใช้เวลาป่ัน 5-10 นาที หลงัจากป่ันแล้วปลอ่ยนํา้

เย่ือออกจากเคร่ืองตีกรองเอาไว้เฉพาะเย่ือ ล้างเย่ือด้วยนํา้สะอาดอีกครัง้ เพ่ือเอาสารเคมีท่ียงัเหลืออยู่

ออกไป แล้วนําเย่ือทําแผน่กระดาษ 

3.3.4 การทําแผน่กระดาษ 

การทําแผน่กระดาษใช้วิธีการทํากระดาษด้วยมือแบบไทยโดยการปัน้ก้อนเย่ือ  

และแตะเย่ือให้มีความสม่ําเสมอ วิธีนีส้ามารถควบคมุนํา้หนกัของกระดาษแตล่ะแผน่ให้มีนํา้หนกั

ใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ แล้วยกตะแกรงขึน้จากอา่งนํา้ไปผึง่ให้กระดาษแห้ง ดงัภาพประกอบ 9 นี ้

 

กระดาษท่ีผลิตขึน้จากเปลือกกล้วยกับส่วนประกอบต่างๆ ของกล้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  9 กระดาษท่ีผลติขึน้จากเปลือกกล้วยกบัสว่นประกอบตา่งๆ ของกล้วย  
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สรุป กระดาษท่ีผลติจากเปลือกกล้วย ผสมกบั สว่นตา่งๆ ของต้นกล้วยเชน่ กาบกล้วย (ลําต้น)  

ก้านกล้วย และ ใบกล้วย มีคณุภาพของเนือ้กระดาษและความเหนียวไมแ่ตกตา่งกนัมาก เหมาะ

สําหรับทําบรรจภุณัฑ์จากกล้วยและการใช้งานในด้านบรรจภุณัฑ์ อตัราสว่นของเปลือกกล้วยกบัสว่น

ตา่งๆ ของต้นกล้วยท่ีจดัทํา เป็น 1 : 2 , 1 : 3 และ   2 : 3 ได้ลกัษณะของเนือ้กระดาษไมแ่ตกตา่งกนั 

สามารถนําไปใช้งานได้ทกุอตัราสว่นได้อยา่งเหมาะสม 

 

4. บรรจุภัณฑ์สาํหรับอาหาร 

 บษุราและคณะ  (2554: 15-17) อตุสาหกรรมท่ีใช้บรรจภุณัฑ์มากท่ีสดุ  คือ อตุสาหกรรม

อาหาร เป็นท่ีทราบกนัดีกวา่  วสัดุ บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ในการแปรรูปเ ป็นบรรจภุณัฑ์มี  4 ประเภท คือ เย่ือ

กระดาษ โลหะ แก้ว และพลาสตกิ บรรจภุณัฑ์ท่ีแปรรูปจาก วสัดทุัง้ 4 นี ้แตล่ะประเภทตา่งมีจดุด้อยใน

คณุสมบตัเิป็นเอกเทศของตวัเอง เชน่ กระป๋องโลหะขึน้สนิมและร่ัวได้  แก้วแตกหกัได้งา่ยและมีนํา้หนกั

มากกลอ่งกระดาษดดูความชืน้และบบุสลายได้งา่ย พลาสตกิมีปัญหาการซมึผา่นและไมท่นตอ่สภาวะ

การเปล่ียนแปลงของภมูอิากาศ  บรรจภุณัฑ์ท่ีผลิตจากวสัดแุตล่ะประเภท  จงึมีข้อบกพร่องของวสัดแุต่

ละชนดิตา่งกนั 

 แนวโน้มของบรรจภุณัฑ์แตล่ะประเภทดงักลา่วจงึเป็นเร่ืองวิวฒันาการทางเทคโนโลยีตา่งๆ  ท่ี

พยายามจะลดจดุบกพร่องข องบรรจภุณัฑ์แตล่ะประเภท  โดยคํานงึถึงความต้องการของผู้บริโภค  

ความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  กฎหมายและข้อบงัคบัใหม่  พร้อมทัง้ความสามารถท่ีจะประยกุต์ใช้กบั

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในเชงิพาณิชย์ด้วยคา่ใช้จา่ยท่ีเหมาะสม 

 แนวโน้มการใช้บรรจภุณัฑ์กระดาษ ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมากระแ สการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมได้

ขยายตวัเพิม่มากขึน้ไปทัว่โลก  สง่ผลให้บรรจภุณัฑ์กระดาษซึง่ผลติมาจากพืชท่ีงา่ยตอ่การยอ่ยสลาย  

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  และสามารถนํากระดาษเก่ากลบัมาใช้ได้อีก  (Recycle) ได้รับความนิยมเพิ่ม

มากขึน้แทนท่ีบรรจภุณัฑ์ท่ียากตอ่การยอ่ยสลาย  คณุสมบัตท่ีิเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมของบรรจภุณัฑ์

กระดาษ  ทําให้บรรจภุณัฑ์กระดาษได้รับความนยิม  ซึง่จากรายงานของกรมการค้าตา่งประเทศ  

กระทรวงพาณิชย์ ระบวุา่สดัสว่นการบริโภคบรรจภุณัฑ์กระดาษ ซึง่ได้แก่ กลอ่งกระดาษ และถงุกระดาษ 

ในประเทศไทยคดิเป็นประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณการบริโภคบรรจภุณัฑ์ทัง้หมดในปัจจบุนั 

 พฤตกิรรมการบริโภค พบวา่ แนวโน้มการบริโภคบรรจภุณัฑ์กระดาษนัน้มีวตัถปุระสงค์ในการ

ใช้เพ่ือความสะดวกในการขนสง่ เพ่ือเก็บรักษาสนิค้า  เพ่ือความสวยงามและเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้า  ซึง่

ในปัจจบุนัผู้ผลิตสินค้าโดยเฉพาะอยา่งย่ิงสินค้า ในระดบักลาง  (Mid-end) และระดบับน  (Hi-end) 

มุง่เน้นการใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีมีความสวยงามเพ่ือเป็นการเสริมภาพลกัษณ์ของสนิค้าให้ดดีู  และเป็นการ

เพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้าของตนด้วย เน่ืองจากบรรจภุณัฑ์ท่ีสวยงามจะชว่ยดงึดดูความสนใจของผู้บริโภค  
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และก่อให้เกิดความประทบัใจซึ่ งทําให้เกิดความต้องการแก่ผู้พบเห็น  นอกจากนีย้งัมีการนําตราสนิค้า  

(Branding) มาเป็นส่ือโฆษณาถึงสรรพคณุ ข้อดีของสินค้าบง่บอกถึงช่ือเสียงของผู้ผลิต  และคณุสมบตัิ

ของสินค้า ณ จดุขาย ซึง่ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลให้ความต้องการในการบริโภคบรรจภุณัฑ์กระดาษมีแนวโน้ม

เพิ่มสงูขึน้ 

 สภาวะสิง่แวดล้อม  ความจํา เป็นในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมยงัคง

เป็นหวัใจสําคญัตอ่ความสําเร็จของบรรจภุณัฑ์ในยคุนี ้  วิธีการออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อมวิธีท่ีง่ายและสะดวกท่ีสดุ  คือ การลดประมาณวสัดบุรรจภุณัฑ์  ( Source Reduction ) ซึง่

สามารถกระทําได้หลายวิธี  เชน่ การลดนํา้หนกั  การลดปริมาตร  การลดความสลบัซบัซ้อนของความ

หลากหลายของวสัด ุ(Less Composite Materials) พฒันาสินค้าให้มีความเข้มแข็งมากขึน้  สง่ปริมาณ

สินค้าตอ่หนว่ยบรรจภุณัฑ์ให้มากขึน้  

 

 4.1 บรรจุภณัฑ์อาหารในอนาคต 

 ปัจจบุนัพฒันาการของบรรจภุณัฑ์ได้เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากอิทธิพลของความ

ต้องการของมนษุย์ในยคุท่ีต้องแขง่ขนักบัเวลา  คนสว่นใหญ่ไมมี่เวลาท่ีจะมาปรุงแตง่อาหารหรือ

พิถีพิถนักบัการบริโภค  ดงันัน้อาหารประเภทอาหารดว่น  อาหารแชแ่ข็ง  จงึเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก  เพียง

นําเข้าเคร่ืองไมโครเวฟ  1-2 นาที ก็สามารถรับประทานได้  จากคา่นิยมดงักลา่วทําให้อตุสาหกรรม

อาหารเตบิโตอยา่งรวดเร็ว  การแขง่ขนันอกจากจะขึน้อยูก่บัรสชาตขิองอาหารแล้วยงัขึน้อยูก่บั

รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ด้วย บรรจภุณัฑ์นบัวา่มีอิทธิพลอยา่งมากในการดงึดดูความสนใจของลกูค้า 

 บรรจภุณัฑ์อาหารท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปมกัจะทํา จากกระดาษ พลาสตกิ กระดาษหรือพลาสตกิ

เคลือบอะลมูเินียม โดยเฉพาะพลาสตกิจําพวกพอลเิอทลีิน พอลิสไตรีน เน่ืองจากกระบวนการผลิต

สามารถผลติได้ครัง้ละมากๆ ราคาต้นทนุตอ่หนว่ยไมแ่พง และข้อได้เปรียบของบรรจภุณัฑ์พลาสตกิก็

คือสามารถกนัความชืน้ได้ 

 บรรจภุณัฑ์อาหารท่ีดีควรสะดวกตอ่การใช้งาน  ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกั ผลิตภณัฑ์ มี

อายใุช้งานนาน  ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค  ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์

อาหาร ชว่ยปรับปรุงรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ งา่ยตอ่การเลเบล หรือตดิบาร์โค้ด  ไมก่่อให้เกิดปัญหาตอ่

สิ่งแวดล้อม 
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 4.2 บรรจุภณัฑ์ช่วยโลก 

 ปัจจบุนัจากกระแสภาวะโลกร้อน  และสภาพอากาศร้อนมีพายแุปรปรวนตลอดเวลาเหมือน

เป็นการตอกยํา้ให้คนบนโลกนีห้นัมาใสใ่จทางด้านมลภาวะท่ีเกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมหลายปัจจยั  

บรรจภุณัฑ์ก็เป็นสาเหตสํุาคญัปัจจยัหนึง่ท่ีมีสว่นเก่ี ยวข้องในการท่ีจะลดภาวะโลกร้อนบนโลกใบนีไ้ด้

เป็นอยา่งดี  เพราะบรรจภุณัฑ์สว่นใหญ่ทําจากวสัดพุลาสตกิ  โฟม และวสัดอ่ืุนๆท่ียอ่ยสลายได้ยาก  

ขบวนการในการกําจดัสิง่เหลา่นีล้้วนทําให้เกิดมลพษิกบัโลกอยา่งมาก 

 ข้อดีของบรรจภุณัฑ์ผลิตจากเส้นใยพืช ซึง่อาจเป็นเส้นใยใหมห่รือจากกระดาษ รีไซเคลิ ตวั

บรรจภุณัฑ์จะออ่นตวัในนํา้ได้ (ซึง่ไมมี่การออ่นตวัขณะใช้บรรจอุาหารเหลว) นํา้จะชะออกไป ดงันัน้

ขยะท่ีเหลือจงึประกอบด้วยเส้นใยพืชและแป้งท่ีสลายตวัได้เองตามธรรมชาติ  สามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ ย

เพ่ือการเกษตรได้ ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์ให้ความสนใจตอ่บรรจภุณัฑ์ใหมนี่ด้้วย เหตผุล ท่ีสําคญัย่ิงประการ

หนึง่นอกเหนือจากความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมก็คือ  ต้นทนุการผลิต รวม ทัง้ต้นทนุการเก็บรวบรวม

ขยะจะลดลงจากเดมิ แสดงให้เห็นวา่ภาคอตุสาหกรรมจะมีความสนใจใน ผลิตภณัฑ์ ท่ีเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม หากผลติภณัฑ์นัน้มีศกัยภาพในเชงิพาณิชย์นบัเป็นแนวคดิใหมท่ี่นําไปประยกุต์ใช้ได้ในยคุ

อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม (www.thaipackaging : ออนไลน์) 

 อาหารสว่นใหญ่ท่ีเรารับประทานจะมาถึงผู้บริโภคภายในบรรจภุณัฑ์ (ภาชนะบรรจ)ุ ไมรู่ปแบบ

ใดก็รูปแบบหนึง่ บรรจภุณัฑ์เหลา่นัน้อาจเป็นกลอ่ง ห่ อ กระป๋อง ถ้วย ขวด ถงุ และ อ่ืนๆ อีกมากมาย

หลายรูปแบบหลายลกัษณะ ในปัจจบุนับรรจภุณัฑ์สําหรับสนิค้าอาหารมีความสําคญัตอ่ผู้บริโภคมาก

ย่ิงขึน้ เน่ืองจากการแขง่ขนัทางการตลาดท่ีรุนแรงมากขึน้ ทําให้มีการพฒันาการบรรจภุณัฑ์ให้สอดคล้อง

กบัสภาวะการแขง่ขนัทางการตลาด ดงันัน้ การพจิารณาออกแบบรรจภุณัฑ์แ ละการเลือกใช้วสัดท่ีุใช้

บรรจอุาหารจงึมีความสําคญัอยา่งย่ิง (ดํารงศกัดิ ์ชยัสนิท; และก่อเกียรต ิวิริยะกิจพฒันา. 2537: 84) 

 วัสดุทาํบรรจุภัณฑ์อาหาร  

 ดํารงศกัดิ ์ชยัสนิท และก่อเกียรต ิวิริยะกิจพฒันา (2537: 84-85) วสัดท่ีุใช้ทําบรรจภุณัฑ์ต้อง

สอดคล้องกบัอาหารท่ีบรร จอุยูภ่ายใน และต้อง แนใ่จว่ าวสัดนุัน้ไมทํ่าให้กลิ่นและรสของอาหาร

เปล่ียนไป รวมทัง้ต้องไมมี่ปฏิกิริยาระ หวา่งวสัดท่ีุใช้ทําบรรจภุณัฑ์ กบัอาหารอนัจะก่อให้ เกิดสารพิษ

และเป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค ควรทําหน้าท่ีดงันี ้

 1. เพ่ือใช้เป็นตวัรองรับและรักษาผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ ให้มีคณุภาพสงูหรืออยา่งน้อยคณุภาพต้อง

เทา่เทียมกบัอาหารท่ีเสร็จใหม ่

 2. บรรจภุณัฑ์ท่ีผา่นการคดัเลือกแล้วต้องใช้งานได้จริง ในแง่ท่ีบรรจภุณัฑ์อาหารได้รวดเร็ว 

ปิดผนกึได้ปลอดภยั สะดวกในการขนสง่ ชว่ยในการเก็บรักษา รวมทัง้ให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค  
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 การเลือกวัสดทุี่ใช้ทาํบรรจุภัณฑ์อาหาร  

 ดํารงศกัดิ ์ชยัสนิ ท และก่อเกียรต ิวิริยะกิจพฒันา  (2537 : 85-86) วสัดท่ีุใช้ทําบรรจภุณัฑ์

สําหรับอาหารท่ีต้องผา่นกรรมวิธีการผลิต เชน่ อาหารท่ีใช้วิธีฆา่เชือ้โรคด้วยความร้อน บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้

ต้องปิดสนิท เชน่ ขวดแก้ว กระป๋อง ถงุพลาสสตกิ  ฯลฯ อาหารแห้งยงัแบง่เป็น 3 ประเภท คือ  ประเภท

แรกเส่ือมคณุภาพได้เน่ืองจากเชือ้จลุินทรีย์ ประเภทท่ีสองดดูความชืน้ได้เร็ว ประเภทท่ีสามดดูความชืน้

ปานกลาง ทัง้ความชืน้และออกซเิจนอาจทําให้อาหารบางชนดิเส่ือมคณุภาพได้เร็ว เชน่ นํา้มนัพืช 

กาแฟผง เนือ้แห้ง อาหารบางชนิดเส่ือมคุ ณภาพได้เน่ืองจากออกซิเจนและแสง เชน่ นมผง นมสด เนย 

เบียร์ นํา้มนัพืช ฯลฯ อาหารบางชนิด เชน่ เคร่ืองเทศ กลิ่นอาจระเหยหรืออาจดดูกลิ่นจากสิ่งแวดล้อม

เข้าสูต่วัมนัเองทําให้อาหารประเภทนีมี้กลิ่นอบัหรือกลิ่นหอมหมดไป 

 เชือ้รา เป็นสาเหตท่ีุทําให้อาหารเสีย ในการพิจารณาเ ลือกวสัดบุรรจจํุาเป็นต้องฆา่เชือ้โรค

บรรจภุณัฑ์นัน้ด้วย เชน่ อาหารกระป๋อง ขวดแก้วหรือถงุพลาสตกิบางชนดิ อาจใช้ยาฆา่เชือ้รา บาง

ชนิดเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เชือ้ราผา่นเข้าไปในวสัดท่ีุเป็นภาชนะบรรจไุด้ ฟิล์มและพลาสตกิสามารถป้องกนั

เชือ้ราได้ เชน่ โพลีโพรพิลีน โพลีไวนิลครอไรด์ โพลีสไตรีนและโพลีไวนีลีดีครอไรด์ 

 ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุสมบตับิางอยา่งเฉพาะจะมีปัจจยัท่ีทําให้เส่ือมคณุภาพได้เร็วย่ิงขึน้

อีก ทัง้ท่ีผลิตภณัฑ์อาหารนัน้ไมต้่องการให้สิ่งท่ีมีในตวัเสียไป และไมต้่องการรับสารบางตวัซึง่พอจะ

จําแนกคณุสมบตัขิองอาหารเพ่ือให้เหมาะกบับรรจภุณัฑ์ได้ ดงันี ้

 อาหาร ท่ีมีการคายนํา้  วสัดท่ีุใช้ทําภาชนะบร รจ ุได้แก่ พลาสติ คบางชนิด  เชน่

เซลลโูลส อะซีเตรทมีคณุสมบตัทินนํา้ได้ดี แตก่บัไอนํา้และออกซิเจนไมดี่ มกัใช้หอ่ผกั ผลไม้ โดยเจาะรู

เพิ่มเตมิ โพลีธีน มีคณุสมบตักินัไอนํา้ได้ดีพอสมควร มีความเหนียวทนทานตอ่การฉีกขาด เม่ือ ใช้บรรจุ

ผกัผลไม้ควรเจาะรูระบายอากาศ สามารถใช้เพ่ือการขนสง่ได้ดี กระดาษเคลือบมีหลายชนดิ เชน่

เคลือบ Wax เคลือบพลาสตกิ ฯลฯ 

 อาหารท่ีมีไขมัน วสัดท่ีุใช้ทําภาชนะบรรจ ุได้แก่ โลหะ ขวดแก้ว พลาสตกิบางชนิด 

เชน่ โพลีเอสธีลีน เพราะราคาถกู ทนได้ดีเย่ียม 

 อาหารท่ีมีกรดและด่าง วสัดท่ีุใช้ทําภาชนะบรรจ ุได้แก่ ขวดแก้ว โลหะเคลือบ 

พลาสตกิ บางชนิด เชน่ โพลีไวนิลคลอไรด์ 

 อาหารท่ีมีปฏกิริิยาทางเคมี  วสัดท่ีุใช้ทําภาชนะบรรจ ุ ได้แก่   โลหะ  แก้วพลาสตกิ

บางชนิด  เชน่  อเซทาล  อไดรลคิ  เซลลโูลซิค  โพลีพรอฟโพลีน  

 อาหารท่ีถูกแสงได้นิดหน่อยจนไม่ได้เลย  วสัดท่ีุใช้ทําภาชนะบรรจ ุได้แก่ โลหะ 

ขวดแก้วสีทบึ กระดาษเคลือบโลหะและพลาสตคิบางชนิด 
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 อาหารท่ีถูกความชืน้ไม่ได้ วสัดท่ีุใช้ทําภาชนะบรรจ ุได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสตกิ 

บางชนิด เชน่ โพลีเอทธีลีน กระดาษเคลือบโลหะและพลาสตคิบางชนดิ 

 การเลือกวสัดใุช้ทําบรรจภุณัฑ์อาหาร  เพ่ือให้สอดคล้องกบัเวลาท่ีต้องการเก็บผลิตภณัฑ์

อาหาร ซึง่สามารถทําการศกึษาและทดลองได้เป็นขัน้ตอนดงันี ้คือ 

  1.  การศกึษาคณุสมบตัติา่ง ๆ ของผลติภณัฑ์อาหาร 

  2.  การคาดคะเนอายขุองการเก็บผลติภณั ฑ์อาหารท่ีบรรจแุล้ว ในสภาวะต่ างๆ ขณะ

ทดสอบและทดลองเก็บในร้าน 

                        3.  การเลือกใช้วสัดใุห้สอดคล้องกบัคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์อาหารและระยะเวลาใน

การเก็บของผลติภณัฑ์อาหาร 

  4. การหาอตัราการซมึผา่นของไอนํา้ ออกซิเจน แสง ไขมนั ฯลฯ ของวสัดบุรรจภุณัฑ์ 

 ผลิตภณัฑ์อาหารจ ะมีคณุสมบัตหิลายอยา่งรวมกนัอยูฉ่ะนัน้การเลือกวสัดมุาทําบรรจภุณัฑ์

บางครัง้อาจใช้วสัดปุระเภทเดียวได้เลย แตบ่างครัง้วสัดปุระเภทเดียวยงัไมพ่อ จงึมีวิธีการตา่งๆ ท่ีจะนํา

วสัด ุ 2 ชนิด 3 ชนิด หรือ 4 ชนิด มาเคลือบหรือลามิเนทให้เป็นเหมือนวสัดชุิน้เดียวกั นเพ่ือใช้กบั

ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ นอกจากนีย้งัต้องคํานงึเร่ืองของการพมิพ์ การปิดผนกึ การขนสง่ การให้ความสะดวก

กบัผู้บริโภค เข้ามาเก่ียวข้องกบัการพจิารณาเลือกใช้วสัดบุรรจภุณัฑ์  

(ดํารงศกัดิ ์ชยัสนิท และก่อเกียรต ิวิริยะกิจพฒันา. 2537: 86) 

 

5. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 บรรจภุณัฑ์ เป็นสิ่งจําเป็นท่ี ขาดไมไ่ด้ และมีประโยชน์ตอ่ผลติภณัฑ์มากมาย เพราะ บรรจุ

ภณัฑ์ ทําหน้าท่ี บรรจใุสผ่ลิตภณัฑ์ ปกป้องคุ้มครองไมใ่ห้ผลิตภณัฑ์เสียหาย รักษาคณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ ชว่ยรักษาสิง่แวดล้อม และทําหน้าท่ีสง่เสริมการขายสามารถใช้เป็นส่ือโฆษณาผลติภณัฑ์ได้

ด้วยตนเอง (พชัรี รัตนพนัธ์. 2547: บทนํา) 

 บรรจภุณัฑ์ยคุใหมย่งัต้องเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมตัง้แตว่ตัถดุบิ กระบวนการผลิต 

กระบวนการขึน้รูปจนถึงเม่ือใช้แล้วต้องสามารถเส่ือมสลายได้ทางชีวภาพได้อีกด้วย (นวดล เพ็ชรวฒันา. 

2554: 2) 

 ผลิตภณัฑ์ใดๆ จะประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับของตลาดนัน้จําต้องมี การควบคมุ

คณุภาพตัง้แตว่ตัถดุบิ ขัน้ตอนระหวา่งการแปรรูปและการบรรจ ุ (ปุ่ น และ สมพร คงเจริญเกียรติ . 

2542: 19) 

 



27 

 

 การบรรจภุณัฑ์เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการทางตลาด โดยเฉพาะปัจจบุนัท่ีการผลิตสินค้า

หรือบริการได้เน้นหรือให้ความสําคญักบัผู้บริโภค (Consumer Oriented) และ (Innovation) หรือการ

พฒันาอะไรใหม ่เพราะได้มีการวิจยัพฒันากนัมานาน จงึต้องมาเน้นบรรจภุณัฑ์กบัการบรรจหีุบหอ่ 

(Packaging) บรรจภุณัฑ์ กบัหีบหอ่ (Package) ถือวา่เป็นคําคําเดียวกนั แล้วแตจ่ะใช้คําใด (ดํารงศกัดิ ์

ชยัสนิท และก่อเกียรต ิวิริยะกิจพฒันา. 2537: 2) 

 

 5.1 บรรจุภณัฑ์ (Package)   

 ในปัจจบุนับรรจภุณัฑ์มีบทบาทสําคญัตอ่การตลาดเพิ่มมากขึน้  จนมีผู้ให้ความสําคญัเป็น  P 

ตวัท่ี 5 ในสว่นของบรรจภุณัฑ์อาหาร  เน่ืองจากการบรรจภุณัฑ์เป็นท่ีจงูใจ  และมีอิทธิพลตอ่การ

ตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภคมากขึน้ (ดํารงศกัดิ ์ชยัสนิท และก่อเกียรต ิวิริยะกิจพฒันา. 2537: 18) 

5.1.1 ความหมายของการบรรจุภัณฑ์  

บรรจภุณัฑ์หรือการบรรจหีุบหอ่ (Package) ได้มีคําจํากดัความไว้พอสรุปได้ดงันี ้ 

(ดํารงศกัดิ ์ชยัสนิท และก่อเกียรต ิวิริยะกิจพฒันา. 2537: 2-3) 

    5.1.1.1 บรรจภุณัฑ์  (Packaging) หมายถึง  งานเทคนิคท่ีต้อง อาศยัความ

ชํานาญ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในอนัท่ีจะออกแบบและผลติหีบหอ่ให้มีความเหมาะสมกบั

สนิค้าท่ีผลติขึน้มา ให้ความคุ้มครองสนิค้า  ตลอดจนประโยชน์ใช้สอย  อาทเิช่น ความสะดวกสบายในการ

หอบหิว้ พกพาหรือการใช้เป็นต้น  

5.1.1.2 บรรจภุณัฑ์ (Packaging) หมายถึง กลุม่ของกิจกรรมในการวาง 

แผนเก่ียวกบั การออกแบบ  การผลิตภาชนะบรรจหุรือสิ่งหอ่หุ้มสินค้าหรือบรรจภุณัฑ์  ซึง่เก่ียวพนักบั

ฉลาก (Label) และตราย่ีห้อ (Brand name) 

5.1.1.3 บรรจภุณัฑ์ (Packaging)  หมายถึง ผลรวมของวิทยาศาสตร์  

(Science) ศลิป์ (Art) และเทคโนโลยีการออกแบบ  การผลิตบรรจภุณัฑ์สําหรับสินค้า  เพ่ือการขนสง่

และการขายโดยเสียคา่ใช้จา่ยท่ีเหมาะสม  

5.1.1.4 บรรจภุณัฑ์ (Packaging) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและศาสตร์ 

เพ่ือหาวิธีการรักษาสภาพเดมิของสนิค้าจนกวา่จะถึงมือผู้บริโภคคนสดุท้าย  เพ่ือให้ยอดขายมากท่ีสดุ

และต้นทนุต่ําสดุ 

    5.1.1.5 บรรจภุณัฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ

และผลิตรูปร่างหน้าตาของภาชนะบรรจุ สิ่งหอ่หุ้มตวัผลิตภณัฑ์หรือบรรจภุณัฑ์ 

5.1.1.6 บรรจภุณัฑ์ (Packaging)  หมายถึง เป็นทัง้ศลิปะ และวิทยาศาสตร์ ใน 

กระบวน การผลติสนิค้า   กลา่วคือฝ่ายเทคนิค จะคิดถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจกุบัผลติภณัฑ์และ

สิง่แวดล้อม  ฝ่ายผลติพิจารณาต้นทนุและประสทิธิภาพของระบบการบรรจุ  ฝ่ายจดัซือ้จะคํานงึถงึต้นทนุ
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ของวสัดทุางการบรรจุ  และฝ่ายขายจะเน้นถงึรูปแบบและสีสนัท่ีสะดดุตา  ซึง่จะช่วยในการโฆษณา

ผลติภณัฑ์ ด้วยเหตนีุเ้อง  Packaging ท่ีมีประสทิธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึน้ได้จากการประนีประนอม

ของ ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้ได้ภาชนะบรรจซุึง้มีนํา้หนกัเบาและราคาต้นทนุต่ําในขณะเดียวกนัมี

รูปแบบสวยงาม และคุ้มครองอย่างเพียงพอแก่ผลติภณัฑ์ภายในได้  

5.1.1.7 Packaging หมายถึง กิจกรรมตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้ตลอดในขบวนการ 

ทางตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจหุรือหีบหอ่ให้กบัผลิตภณัฑ์  

5.1.1.8 Packaging หมายถึง การนําเอาวสัด ุเชน่ กระดาษ พลาสตกิ 

แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็นภาชนะหุ้มหอ่สินค้า  เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยมีความแข็งแรง  สวยงาม 

ได้สดัสว่นท่ีถกูต้อง สร้างภาพพจน์ท่ีดี มีภาษาในการตดิตอ่ส่ือสาร และทําให้เกิดผลความพงึพอใจจาก

ผู้ ซือ้สินค้า  

               สว่นความหมายของ  “หีบหอ่” “บรรจภุณัฑ์” หรือ “ภาชนะบรรจุ” (Package) 

มีคําจํากดัความไว้ซึง่พอสรุปได้ดงันี ้(ดํารงศกัดิ ์ชยัสนิท และก่อเกียรต ิวิริยะกิจพฒันา. 2537: 3) 

5.1.1.9 Package หมายถึง สิ่งหอ่หุ้มหรือบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้ภาชนะท่ีใช้ 

เพ่ือการขนสง่ผลิตภณัฑ์จากแหลง่ผู้ผลิตไปยงัแหลง่ผู้บริโภค  หรือแหลง่ใช้ประโยชน์  หรือวตัถปุระสงค์

เบือ้งต้นในการป้องกนัหรือรักษาผลิตภณัฑ์  ให้คงสภาพตลอดจนคณุภาพใกล้เคียงกนักบั เม่ือแรกผลิต

ให้มากท่ีสดุ  

5.1.1.10 Package หมายถึง สิง่ท่ีทําหน้าท่ีรองรับหรือหุ้มผลติภณัฑ์เพ่ือทํา 

หน้าท่ีป้องกนัผลติภณัฑ์จากความเสียหายต่างๆ ช่วยอํานวยความสะดวกต่างๆในการขนสง่และเก็บรักษา  

ช่วยกระตุ้นการซือ้ตลอดจนแจ้งรายละเอียดของผลติภณัฑ์  นอกจากนีย้งัมีอีก  2 คําท่ีเก่ียวข้องกบัการ

บรรจภุณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์คือ  

     - การบรรจุ (Packing) หมายถึง วิธีการบรรจผุลิตภณัฑ์  โดยการหอ่หุ้ม  หรือ

ใสล่งใน บรรจภุณัฑ์ปิด หรือสิ่งอ่ืนๆท่ีปลอดภยั 

     - ตู้ขนสินค้า (Container) หมายถึง ตู้ขนาดใหญ่ท่ีใช้ขนสง่สินค้า  ซึง่มีขนาด

และรูปแบบแตกตา่งกนัตามวิธีการขนสง่  (ทางเรือหรือทางอากาศ ) โดยทัว่ไปจะมีขนาดมาตรฐานเป็น

สากล  คําวา่  Container นีอ้าจใช้ความหมายท่ีใสข่องเพ่ือการขนสง่และจดัจําหนา่ย  ในปัจจบุนั

ความหมายหลงันีไ้มเ่ป็นท่ีนยิมนกัจากความหมายของคําเหลา่นีอ้าจสรุปได้วา่  การบรรจภุณัฑ์จะต้อง

ประกอบด้วยบรรจภุณัฑ์การบรรจสุินค้า  ซึง่เก่ียวข้องกบัระบบในการผลิต  (Production) การลําเลียง  

(Handling) การขนสง่  (Transportation) การเก็บรักษา  (Storage) การตลาด  (Marketing) 

วิทยาศาสตร์ (Sciences) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และศลิปะแขนงตา่งๆ  
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5.1.2 ส่วนประกอบของหีบห่อ  

โดยทัว่ไป หีบหอ่จะประกอบด้วย สว่นประกอบสําคญัสองสว่นคือ  

5.1.2.1 วสัดท่ีุใช้ประกอบขึน้เป็นหีบหอ่ เชน่ โลหะ กระดาษ แก้วพลาสตกิ 

ฯลฯ ซึง่ผลิตออกมาในรูปของกระป๋อง ขวด ซอง ฯลฯ  

5.1.2.2 ป้ายฉลากสนิค้า (Label) อนัเป็นสว่นแสดงรายละเอียดตา่งๆ 

เก่ียวกบัสินค้ าและผู้ขายเชน่  ตราย่ีห้อ  (Brand) สตูรสว่นผสม  คณุสมบตัิ  วิธีใช้ ช่ือผู้ผลิต  ราคา 

ปริมาตรสทุธิ เคร่ืองหมายการค้า วนัเดือนปีท่ีผลิต คําเตือน ฯลฯ 

5.1.3 ความสาํคัญของบรรจุภัณฑ์  

ในสภาวการณ์ตลาดทกุวนันี ้บทบาทของการบรรจภุณัฑ์ได้เปล่ียนแปลงไป แต ่

เดมิบรรจภุณัฑ์หีบหอ่เปรียบเสมือนสว่นหนึง่ของสินค้าท่ีผู้ผลิตมุง่เพียงการเก็บถนอมรักษาสินค้า  แต่

ในปัจจบุนัสภาวะท่ีมีการแขง่ขนัด้านการตลาดได้ทวีความรุนแรงขึน้  สนิค้าทกุชนดิได้อาศยัการวิจยั

และเทคโนโลยีชัน้สงูท่ีมุง่พฒันาสินค้าของตนให้เหนือคูแ่ขง่  ทําให้สินค้าแตล่ะชนิดถกูพฒันาขึ ้นอยา่ง

สงูจนยากแก่การพจิารณาเลือกซือ้ของผู้บริโภค  เพราะคณุภาพและราคาใกล้เคียงกนั  สนิค้าตา่งๆ  จงึ

หาทางออกให้กบัตนเอง  ในการท่ีจะดงึสว่นครองตลาด  (Market Share) ให้สงูขึน้หรือรักษาสว่นครอง

ตลาดของตนไว้  ซึง่ทราบกนัดีวา่การแขง่ขนัทางการตลาดนัน้ผู้ ท่ีไมก้่าวหน้าก็ เทา่กบัเป็นการถอยหลงั  

ตราบใดท่ีสินค้ายงัไมถ่กูพฒันาให้ดีกวา่ในปัจจบุนั  ผู้ผลิตต้องหาลกูเลน่ตา่งๆเพ่ือแขง่ขนัในสาย

ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ หนทางหนึง่ท่ีได้ทวีความเข้มข้นขึน้ทกุทีก็คือ  “การบรรจภุณัฑ์” ดงันัน้จะเห็นได้วา่  หีบ

หอ่หรือบรรจภุณัฑ์ (Package) มีความสําคญัตอ่การตลาดในปัจจบุนั ซึง่พอสรุปได้ดงันี ้ 

5.1.3.1 บรรจภุณัฑ์จะเป็นเคร่ืองชีบ้อกให้ผู้บริโภคทราบวา่ สินค้าคือ 

อะไร รวมทัง้อธิบายสรรพคณุ  บง่บอกลกัษณะวิธีใช้  หรือ แหลง่ผลิตให้ผู้บริโภคได้ทราบ  รวมทัง้

ข้อความตา่งๆท่ีกฎหมายกําหนดอยา่งชดัเจน ซึง่จะชว่ยให้ผู้บริโภคมัน่ใจในสินค้าท่ีจะซือ้ไป  

5.1.3.2 บรรจภุณัฑ์ป้องกนัมิให้สิ่งท่ีบรรจอุยูภ่ายในถกูลกัขโมย ร่ัวไหล 

หรือมีการลกัลอบเปิดด ูชว่ยให้สามารถรักษามาตรฐาน ช่ือเสียง ตลอดจนรักษายอดจําหนา่ยไว้ได้ 

5.1.3.3 บรรจภุณัฑ์มีสว่นชว่ยสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัสนิค้า ในกรณีมีการ 

แขง่ขนักนัมากๆ ทําให้ผู้บริโภคสามารถแยกสนิค้าออกจากกนัได้โดยดท่ีูหีบหอ่  ซึง่ทําให้สินค้าแตกตา่ง

กนัอยา่งชดัเจน  

5.1.3.4 บรรจภุณัฑ์ชว่ยในการขยายตลาดและรักษาสว่นครองตลาด 

(Market Share) การเปล่ียนแปลงหีบหอ่จะชว่ยให้เกิดการต่ืนตวัในสายตาผู้บริโภค  หรือชว่ยในการ

แนะนําสินค้าใหมอ่อกสูต่ลาด ต้องมีลกัษณะเดน่ชดั สามารถจงูใจผู้บริโภคเลือกซือ้สนิค้านัน้ๆ ได้  
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5.1.3.5 บรรจภุณัฑ์มีสว่นชว่ยในการเพิ่มยอดขาย โดยดงึดดูให้ลกูค้า 

ตดัสินใจซือ้สินค้านัน้ๆ  เม่ือได้พบเห็นหลงัเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่แล้ว  หีบหอ่ชว่ยสร้างภาพพจน์ให้กบั

สินค้าและสร้างความทรงจําเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และตราย่ีห้อของบริษัทผู้ผลิตนัน้ๆ ด้วย  

จากท่ีได้กลา่วมา  สามารถประมวลได้ว่า  บรรจภุณัฑ์และหีบหอ่มีความสําคญัยิง่โดยทําหน้าท่ี

นานปัการ  ให้แก่ทัง้ผู้ผลติและผู้ ซือ้  ฉะนัน้จงึเป็นหน้าท่ีทีท่กุฝ่ายจะต้องคํานงึถงึและร่วมมือกนัรับผิดชอบ  

คือ ฝ่ายผู้ผลติควรคํานงึถึงการผลติและการออกแบบให้หีบหอ่ได้มาตรฐาน  ทัง้คณุภาพและประหยดั

ตลอดทัง้ความสวยงาม  ประโยชน์ใช้สอย  ซึง่จะสง่ผลในการเพิม่ยอดขายให้สนิค้านัน้ๆ  สว่นผู้บริโภคเอง

ควรให้ความสนใจและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองโดยเลือกซือ้ใช้อยา่งมีเหตผุล  

5.1.4 หน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์  

หน้าท่ีหลกัของบรรจภุณัฑ์ มี 5 ประการสําคญัดงันีคื้อ  

5.1.4.1 บรรจผุลิตภณัฑ์ (Containment) เป็นหน้าท่ีหลกัของภาชนะบรรจหุรือ 

บรรจภุณัฑ์ท่ีมนษุย์ตัง้แตส่มยัดกึดําบรรพ์ต้องการจากภาชนะบรรจ ุนัน่คือภาชนะบรรจจุะต้องสามารถ

บรรจ ุหอ่หุ้ม หรือรวบรวมผลิตภณัฑ์ไว้ได้เพ่ือสามารถนําผลิตภณัฑ์นัน้ไปสูผู่้บริโภคได้สะดวก  

5.1.4.2 คุ้มครองผลติภณัฑ์ (Protection) ภาชนะบรรจหุรือ บรรจภุณัฑ์ 

ต้องสามารถคุ้มครองผลติภณัฑ์จากปัจจยัภายนอกท่ีเป็นสาเหตขุองการเส่ือมเสียคณุภาพของ

ผลิตภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี  

5.1.4.3 เอือ้อํานวยตอ่การนําผลติภณัฑ์มาใช้ และให้ความสะดวก 

(Utility and Convenience)  

           - บรรจภุณัฑ์ต้องเอือ้อํานวยต่อการนําผลติภณัฑ์มาใช้  (Utility) เป็นปัจจยั

สําคญัท่ีทาํให้ผลติภณัฑ์มีคณุลกัษณะตามต้องการ  เช่น กระป๋องแอโรซอล  (Aerosol) ทําหน้าท่ีฉีด

ผลติภณัฑ์ให้เป็นละออง  ซึง่เป็นลกัษณะท่ีผู้บริโภคต้องการ  ตวัอย่างเช่น  สเปรย์ฉีดผม  นํา้ยาดบักลิน่เป็น

ต้น กระบอกไม้ไผข่องข้าวหลามทําหน้าท่ีเป็นภาชนะเพ่ือการปรุงสกุและทําให้ข้าวหลามมีคณุลกัษณะ

เฉพาะตวัท่ีสําคญัคือ เยือ้ไผหุ่้มข้าวไว้ทําให้ไมเ่หนียวตดิมือและให้กลิ่นรสเฉพาะตวั 

       - บรรจภุณัฑ์ต้องให้ความสะดวกตอ่ผู้บริโภค (Convenience) ในการนํา 

ผลิตภณัฑ์นัน้มาใช้  ปัจจบุนัหน้าท่ีนีค้รอบคลมุไปถึงความสะดวกของผู้ผลิต  ผู้ขนสง่และจดัจําหนา่ย

ด้วย ตวัอยา่งเชน่  กระป๋องนํา้อดัลมเปิดได้งา่ยโดยไมต้่องใช้อปุกรณ์ใดๆ  ชว่ย (ผู้บริโภค) ฟิล์มหดตวั

สามารถชว่ยรวบรวมผลติภณัฑ์หลายหนว่ยไว้ด้วยกนั (ผู้ผลิต) กลอ่งนม UHT นํา้หนกัเบากวา่ขวดแก้ว

หรือกระป๋อง ทําให้การขนสง่สะดวกขึน้ และต้นทนุการขนสง่ลดลง  (ผู้ขนสง่) ซองตัง้ได้ (Stand Pouch) 

ทําให้การจดัเรียงในร้านค้าเปลืองเนือ้ท่ีน้อยลงและสะดดุตาผู้บริโภค (ผู้ ค้า) (ตวัอยา่งกระป๋องนํา้ อดัลม 

ขวดนํา้ยาล้างจาน ท่ีแขวนถงุเท้า)  
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5.1.4.4 ส่ือสารและให้ข้อมลู (Communication and information)  

ภาชนะบรรจหุรือ บรรจภุณัฑ์ต้องทําหน้าท่ีเป็นส่ือสําหรับให้ข้อมลูท่ีเก่ียว 

ข้องกบัผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ซึง่อาจทําโดยการพมิพ์ข้อความโดยตรงบนภาชนะบรรจุ  หรือใช้ฉลาก 

โดยทัว่ไปข้อมลูท่ีควรให้แก่ผู้บริโภค คือ  

- ช่ือ ชนิดของผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลติ  

- องค์ประกอบ  

- ปริมาตรหรือนํา้หนกัสทุธิ  

- วนัท่ีผลิต/วนัหมดอาย ุ 

- วิธีการใช้ และสรรพคณุ (ถ้ามี)  

- ข้อควรระวงัในการใช้  

- ช่ือ-ท่ีอยูข่องผู้ผลิต หรือผู้บรรจ ุหรือผู้แทนจําหนา่ย (กรณีสนิค้านําเข้า)  

-สถานท่ีมาของผลิตภณัฑ์สําหรับกรณีท่ีผู้บริโภคให้ความสําคญัตอ่ท่ีมา 

ของผลิตภณัฑ์ 

หน้าท่ีประเดน็นีข้องภาชนะบรรจผุลิตภณัฑ์อาหารได้กลายเป็นข้อบงัคบัทางกฎหมายแล้ว  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือคุ้มครอง ผู้บริโภค ข้อมลูท่ีต้องระบบุนฉลากหรือ ภาชนะบรรจสุว่นใหญ่จะ

เก่ียวข้องกบัคณุคา่ทางอาหารจงึเรียก Nutritional Label และคําประกาศสรรพคณุ  เชน่ ไขมนัต่ํา เกลือ

ต่ํา โปรตีนสงู เป็นต้น  

วิวฒันาการของฉลากได้นํามาสูก่ารใช้รหสัแทง่  (Bar Code) แทนเน่ืองจากให้ความแมน่ยํา

เช่ือถือได้และเพิม่ความเร็วในการทํางานได้มาก กวา่ รหสัแทง่ ประกอบด้วยแถบขาวและดําเรียงสลบั

ขนาดกนั และมีตวัเลขกํากบั  เร่ิมมีการนํามาใช้เม่ือ  ค.ศ. 1976 รหสันีผู้้ผลิตหรือผู้ จําหนา่ยจะใช้เป็น

แสดงเคร่ืองแสดงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์และผู้ผลิตนอกจากนีย้งัสามารถใช้ในการสํารวจ

ปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ีหมนุเวียนหรื อคงเหลือในร้านค้าได้ด้วยการอา่นข้อมลูจากรหสัแทง่จะใช้แสงหรือ

เลเซอร์  (Microprocessor) จะเปล่ียนสญัญาณเชิงอปุมาน  (Analogue signal) เป็นคา่ตวัเลข  

(Numeric value) แล้วข้อมลูทัง้หลายจะแสดงท่ีจอคอมพวิเตอร์ หรือพมิพ์ออกทางกระดาษ  การใช้รหสั

แทง่นีย้งัสามารถชว่ยเก็บข้อมลูลบัท่ีต้องการให้เฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้รับทราบได้  

5.1.4.5 เหมาะสมกบัเคร่ืองจกัร (Mach inability)  

ในปัจจบุนัอตุสาหกรรมการผลิตแทบทกุชนิดอาศยัเคร่ืองจกัรมากกวา่ 

แรงงานคน  เพ่ือผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกนัและกําลงัการผลิตสงูๆ  ภาชนะบรรจจุงึต้องสาม ารถ

ตอบสนองการทํางานของเคร่ืองจกัรได้ดีภาชนะบรรจคุวรออกแบบให้สอดคล้องกบัการทํางานของ

เคร่ือง สามารถเปิด-ปิดได้โดยอตัโนมตั ิการเรียงหรือรวบรวมเป็นหนว่ยใหญ่  เชน่เพ่ือการค้าสง่หรือการ



32 

 

ขนสง่ต้องสามารถกระทําได้ด้วยเคร่ืองจกัร  ตวัอยา่งเชน่  การบรรจนุม  UHT ในกลอ่งกระดาษหลายชัน้ 

การขึน้รูปกลอ่งกระดาษจากม้วนกระดาษสามารถทําได้ไปพร้อมกบัการบรรจุ  เม่ือบรรจเุรียบร้อยแล้ว

สามารถจดัเรียงในกลอ่งกระดาษลกูฟกูได้โดยเคร่ืองจกัรและการเรียงกลอ่งบนไม้รองรับสนิค้า  การหุ้ม

ด้วยฟิล์มหดตวักระทําโดยเคร่ืองจกัรทัง้สิน้เป็นการลดแรงงานคนและเพิ่มกําลงัการผลติ  

ภาชนะบรรจุ หรือบรรจภุณัฑ์นอกจากจะทําหน้าท่ีหลกัทัง้  5 ประการท่ีกลา่วมาแล้ว  บางครัง้

ยงัชว่ยทําหน้าท่ีอ่ืนๆ เป็นหน้าท่ีรองอีกด้วย ทัง้นีข้ึน้กบัความต้องการของผู้ผลติหรือผู้บริโภค  หน้าท่ีรอง

ของภาชนะบรรจ ุหรือบรรจภุณัฑ์ท่ีสําคญัคือ  

 -  ดงึดดูใจผู้บริโภค (Motivation) หน้าท่ีนีสํ้าหรับบางผลติภณัฑ์มีความสําคญัเทา่ๆกบัหน้าท่ี

หลกั เชน่ เคร่ืองสําอาง  เสือ้ผ้า และของฟุ่ มเฟือยตา่งๆ  (Deluxe goods) ในทางการตลาดจะให้

ความสําคญัมาก  เพ่ือจงูใจ  กอปรกบัธุรกิจการค้าในปัจจบุนัเป็นระบบบริการตนเอง  (Self-service) 

ภาชนะบรรจจุะเป็นสิ่งแรกท่ีผู้บริโภคมองเห็นหรือเชิญชวนให้ซือ้ จงึมกัจะเรียกภาชนะบรรจนีุว้า่เป็นนกั

ขายใบ้ หรือ Silent Salesman  

 - เอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  (Identification) ภาชนะบรรจคุวรมีลกัษณะเดน่ท่ีทําให้ผู้บริโภค

จดจําผลิตภณัฑ์ได้เม่ือวางเรียงกบัคูแ่ขง่ สามารถเหน็ถึงความแตกตา่งได้  

 -  ทนทานตอ่กระบวนการผลิต  เชน่ ภาชนะบรรจไุก่แชเ่ยือกแข็งแบบไอควิเอฟ  (IQF หรือ 

Individual Quick Freezing) ต้องสามารถทนตอ่อณุหภมูิต่ําท่ี  –80 หรือ-196ซ ได้เน่ืองจากการแช่

เยือกแข็งจะจุม่ไก่ท่ีบรรจเุรียบร้อยแล้วในคาร์บอนไดออกไซด์เหลวหรือไนโตรเจนเหลว  

 -  หมนุเวียนนํากลบัมาใช้ใหม่  (Reuse or Recycle) ในหน้าท่ีนีน้บัวนัจะทวีความสําคญั

ย่ิงขึน้ เน่ืองจากประชากรโลกได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมมากขึน้  การนํา

ภาชนะบรรจ ุหรือบรรจภุณัฑ์เก่าหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหมใ่นสภาพเดมิ หรือนําไปผา่นกระบวนการผลติ

แปรรูปเป็นภาชนะบรรจ ุหรือบรรจภุณัฑ์ชิน้ใหม ่ซึง่เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน  และ

ยงัชว่ยลดปัญหาการกําจดัภาชนะบรรจ ุหรือบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้วด้วย  

5.1.5 ประเภทของบรรจุภณัฑ์  

การแบง่ประเภทของภาชนะบรรจ ุ(Classification of Packages) สามารถทําได้ 

หลายวิธีขึน้กบัวตัถปุระสงค์และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายขึน้  

5.1.5.1 การแบง่ตามประเภทของวสัดบุรรจ ุเชน่ ขวดแก้ว ขวดพลาสตกิ  

หรือถงักระดาษ   ถงัโลหะ ถงัพลาสตกิ  เป็นต้น เป็นการแบง่เพ่ือระบชุนิดของวสัดบุรรจท่ีุนํามาขึน้รูป

ของบรรจภุณัฑ์ 

5.1.5.2 การแบง่ตามขนาดของภาชนะบรรจ ุเชน่ ภาชนะแก้วขนาดเล็ก 

มากๆ เรียก Ampoule ขนาดใหญ่ขึน้มาเรียก  Bottle และขนาดใหญ่มากสําหรับการขนสง่เรียก  

Carboy เป็นต้น  เป็นการแบง่เพ่ือแยกภาชนะบรรจท่ีุทํามาจากวสัดชุนิดเดียวกนัให้ทราบขนาด

โดยประมาณ 
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5.1.5.3 การแบง่ตามรูปร่างภาชนะบรรจเุชน่ ซองทรงหมอน ซองทรง 

ไส้กรอก ซอง 4 ตะเข็บ ซองตัง้ได้ เป็นต้น เป็นการแบง่เพ่ือให้เห็นภาพพจน์ของภาชนะบรรจุ  และอาจ

ทําให้เข้าใจระบบการบรรจมุากขึน้ด้วย  

5.1.5.4 การแบง่ตามความคงรูป (Rigidity) สามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท คือ 

- ภาชนะคงรูป (Rigid Form) หมายถึงภาชนะท่ีรูปร่างคงท่ีถาวร ไมเ่ปล่ียนแปลง 

ไปตามผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจ ุมีความแข็งแรงสงู เขน่ กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว ลงัพลาสตกิ เป็นต้น  

- ภาชนะออ่นตวั (Flexible Form) หมายถึงภาชนะท่ีเปล่ียนแปลงรูปร่าง 

ไปตามผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจ ุสว่นใหญ่เป็นถงุ ซอง ฟิล์มหอ่ กระดาษ เป็นต้น  

- ภาชนะก่ึงคงรูป (Semi-rigid Form) เป็นภาชนะท่ีมีคณุสมบตัอิยู ่

ระหวา่งภาชนะคงรูปกบัภาชนะออ่นตวั สว่นใหญ่รูปร่างจะไมเ่ปล่ียนแปลงไปตามผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจแุต่

ออ่นตวัได้บ้างเชน่ขวดนํา้มนัพืช  กลอ่งกระดาษพบัได้ถาดเทอร์โมฟอร์มชนดิบาง เป็นต้น  

    5.1.5.5 การแบง่ตามตําแหนง่  (Position) เป็นการจัดลําดบับรรจภุณัฑ์โดย

นบัจากบรรจภุณัฑ์ท่ีอยูต่ดิกบัผลติภณัฑ์ออกมาจนถึงบรรจภุณัฑ์ชัน้นอกสดุ  

- บรรจภุณัฑ์ขัน้ปฐมเบือ้งต้น (Primary Package) มีหน้าท่ีบรรจใุห้ความ 

คุ้มครองแก่ผลิตภณัฑ์เป็นหลกั  ภาชนะต้องเหมาะสมไมก่่อให้เกิดการปนเปือ้นหรือทําปฏิกิริยากบั

ผลิตภณัฑ์ เชน่ หลอดยาสีฟัน กลอ่งนม กระป๋องนํา้อดัลม ฯลฯ  

- บรรจภุณัฑ์รองหรือขัน้ทตุยิภมูิ (Secondary Package) บรรจภุณัฑ์ท่ี 

อยูถ่ดัจากบรรจภุณัฑ์ขัน้ปฐมออกมา สว่นใหญ่มีหน้าท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์หลายชิน้เข้าด้วยกนัให้ความ

สะดวกในการจําหนา่ยหรือเคล่ือนย้ายโดยผู้บริโภค  หรือชว่ยเสริมความคุ้มครองให้  Primary Package 

เชน่ กลอ่งบรรจยุาสีฟัน ฟิล์มหดรัดกระป๋องนํา้อดัลม 6 กระป๋องไว้ด้วยกนั  

- บรรจภุณัฑ์เพ่ือการขนสง่ (Transportation Package) บรรจภุณัฑ์ท่ีอยู ่

ถดัจากบรรจภุณัฑ์รองหรือขัน้ทตุยิภมูิออกมาสว่นใหญ่ทําหน้าท่ีบรรจ ุรวบรวมผลิตภณัฑ์เพ่ือการขนสง่  

เชน่ กลอ่งกระดาษลกูฟกูบรรจ ุยาสีฟัน 24 หลอด ไม้รองรับสินค้า เป็นต้น  

- บรรจภุณัฑ์เพ่ือขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีผู้บริโภค 

ซือ้ไปใช้ อาจมีชัน้เดียวหรือหลายชัน้ก็ได้ ซึง่อาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package 

5.1.5.6 การแบง่ตามการใช้งาน (Uses)  

- เพ่ือการขนสง่(Outer หรือ Shipping Container) ทําหน้าท่ีบรรจผุลิตภณัฑ์ 

เพ่ือการขนสง่โดยเฉพาะต้องมีความแข็งแรงสงู  เชน่ ถงัโลหะ  ลงัไม้ ลงัพลาสตกิ  ถงักระดาษแข็ง  

กระสอบ ถงุพลาสตกิถกั เป็นต้น  
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- เพ่ือผู้บริโภค (Consumer หรือ Retail units) ทําหน้าท่ีบรรจผุลิตภณัฑ์ 

ขนาดเหมาะสมกบัการ ใช้งานของผู้บริโภค  และต้องให้ความคุ้มครองแก่ผลิตภณัฑ์  อํานวยความ

สะดวกในการใช้ผลิตภณัฑ์ และควรมีรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์แสดงให้ผู้บริโภคทราบ  เชน่ กลอ่ง

ไขข่นาด 12 ฟอง ขวดนํา้ปลา ถงุนํา้ตาล 1 กิโลกรัม กลอ่งผงซกัฟอก ขวดแชมพ ูเป็นต้น  

5.1.6 ชนิดของวัสดทุี่ใช้ทาํบรรจุภณัฑ์  

วสัดท่ีุใช้ทําบรรจภุณัฑ์พืน้ฐานสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภทคือ  

5.1.6.1 เซรามกิส์ (Ceramics) ประกอบด้วย เคร่ืองปัน้ดนิเผา (Pottery)  

กระเบือ้งเคลือบ  หรือเคร่ืองลายคราม (China ware) และเคร่ืองแก้ว (Glass ware)  

5.1.6.2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (Vegetable Products) ได้แก่ ไม้ เย่ือไม้ ยาง 

ไม้กระดาษ สิ่งทอและเคร่ืองจกัรสาน  

                          5.1.6.3 โลหะ (Metals) ท่ีสําคญัคือแผน่เหล็กกล้าเคลือบดีบกุ  (Tinplate) 

อะลมูิเนียม  (Aluminum) โลหะผสม (Alloys) และแผน่เหล็กกล้าเคลือบโครเมียม  (นยิมเรียก Tin Free 

Steel หรือ TFS )  

5.1.5.4 พลาสตกิ (Plastics) รวมทัง้วสัดธุรรมชาตแิละวสัดสุงัเคราะห์ 

วสัดท่ีุใช้ทําบรรจภุณัฑ์ท่ีมีการใช้กนัมากในอตุสาหกรรมการบรรจท่ีุสําคญัคือแก้ว  กระดาษ โลหะและ

พลาสตกิ               

5.1.7 องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

ตามท่ีได้ทราบกนัแล้ว  องค์ประกอบบนบรรจภุณัฑ์มีอยูห่ลากหลายประเภท ณ  

จดุขายท่ีมีสินค้าเป็นร้อยให้เลือก  องค์ประกอบตา่งๆท่ีออกแบบไว้บนบรรจภุณัฑ์จงึเป็นปัจจยัสําคญั

ในการเลือกซือ้บรรจภุณัฑ์และสินค้านัน้  รายละเอียดหรือสว่นประกอบบนบรรจุ ภณัฑ์จะแสดงออกถึง

จิตสํานกึของผู้ผลิตสินค้าและสถานะของบรรจภุณัฑ์  ซึง่สามารถขยบัเป็นส่ือโฆษณาระยะยาว  

สว่นประกอบท่ีสําคญับนบรรจภุณัฑ์อยา่งน้อยท่ีสดุควรประกอบด้วย 

1. ช่ือสินค้า 

2. ตราสินค้า 

3. สญัลกัษณ์ทางการค้า 

4. รายละเอียดของสินค้า 

5. รายละเอียดสง่เสริมการขาย 

6. รูปภาพ 

7. สว่นประกอบของสินค้า 

8. ปริมาตรหรือปริมาณ 
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9. ช่ือผู้ผลิตและผู้ จําหนา่ย (ถ้ามี) 

10. รายละเอียดตามข้อบงัคบักฎหมาย เชน่  วนัผลิต วนัหมดอาย ุเป็นต้น    

เม่ือมีการเก็บข้อมลูของรายละเอียดดงักลา่วมาแล้ว  จงึเร่ิมกระบวนการออกแบบด้วยการ 

เปล่ียนข้อมลูท่ีได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจภุณัฑ์  จดุมุง่มายทัว่ๆ ไปในการออกแบบดงันี ้

- เดน่ (Stand  Out)  ภายใต้สภาวะการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงตวับรรจภุณัฑ์จําต้องออกแบบ 

ให้เดน่สะดดุตา (Catch  the  Eye)  จงึจะมีโอกาสได้รับความสนใจจากกลุม่เป้าหมายเม่ือวางประกบ

กบับรรจภุณัฑ์ของคูแ่ขง่  เทคนิคท่ีใช้กนัมากก็คือ  รูปทรงและขนาดซึง่เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของ

บรรจภุณัฑ์  หรืออาจใช้การตัง้ตราสินค้าให้เดน่  เป็นต้น 

- ตราภาพพจน์และความแตกตา่ง (Brand Image Differentiate) เป็นความรู้สกึท่ีจะต้อง 

ก่อให้เกิดขึน้กบักลุม่เป้าหมาย เม่ือมีการสงัเกตเห็น  แล้วจงูใจให้อา่นรายละเอียดบน บรรจภุณัฑ์  การ

ออกแบบตราภาพพจน์ให้มีความแตกตา่งนี ้ เป็นวิธีการออกแบบท่ีแพร่หลายมาก 

- ความรู้สกึร่วมท่ีดี  การออกแบบบรรจภุณัฑ์เป็นพาณิชย์ศลิป์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้ผู้ ซือ้เกิด 

ความรู้สกึท่ีดีตอ่ศลิปะท่ีออกแบบบรรจภุณัฑ์โดยรวมทัง้หมด  เร่ิมจากการก่อให้เกิดความ สนใจด้วย

ความเดน่  เปรียบเทียบรายละเอียดตา่งๆเพ่ือจงูใจให้ตดัสินใจซือ้  สร้างความมัน่ใจเพิ่มขึน้สําหรับ

กลุม่เป้าหมายบางกลุม่  และจบลงด้วยความรู้สกึท่ีดีท่ีสามารถสนองตอ่ความต้องการของผู้ ซือ้ได้  จงึ

ก่อให้เกิดการตดัสินใจซือ้  “ ซือ้ฉนัซิ ”  (Buy  Me)  ซึ่งนบัเป็นรูปธรรมสดุท้ายท่ีบรรจภุณัฑ์ต้องทําให้

อบุตัขิึน้  ด้วยเหตนีุ ้การชกัจงูหวา่นล้อมโดยรูป  คําบรรยาย  สญัลกัษณ์ หรือรางวลัท่ีได้รับยอ่มสร้าง

ให้เกิดความรู้สกึอยากเป็นเจ้าของและอยากทดลองสนิค้าพร้อมบรรจภุณัฑ์นัน้ 

5.1.8 ประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์ 

5.1.8.1 สําหรับผู้ผลิต ใช้เป็นส่ือเผยแพร่ โฆษณาตวัสนิค้าได้ทําให้ 

ผู้บริโภคนกึถึงสินค้าชิน้นีท้นัที  เชน่ เห็นขวดรูปทรงเดียวกนักบักระทิงแดงก็คดิวา่เป็นนํา้ชนิดเดียวกนั

ทนัที ชว่ยยกระดบัราคา  สร้างมลูคา่เพิ่มแก่สินค้า  สะดวกตอ่การจดัเก็บและการรักษา  สะดวกตอ่การ

จดัสง่และเคล่ือนย้าย สะดวกตอ่การแยกประเภทและจดัหมวดหมู ่ชว่ยดงึดดูความสนใจของลกูค้า 

5.1.8.2 สําหรับผู้บริโภค คือ ชว่ยสร้างความภมูใิจในการซือ้ ถือแล้วดดีู 

ทนัสมยั สามารถแปรรูปประยกุต์ใช้งานอ่ืนได้  พกพา เคล่ือนย้ายสะดวก  สามารถรักษาสนิค้าให้มีอายุ

ใช้งานมากขึน้ ชว่ยให้รู้รายละเอียดแหลง่ท่ีมาของสินค้าเพิ่มขึน้ 

5.1.9 ประสิทธิภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

สําหรับการเก็บรักษาในปริมาณน้อย สามารถจะเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ชนิดตา่ง ๆ แทน 

หรือเสริมกบัโรงเก็บ ประสิทธิภาพของบรรจภุณัฑ์ขึน้อยูก่บัวสัดท่ีุใช้ ได้แก่ 
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5.1.9.1 ป้องกนัความชืน้ คือไอของความชืน้จะไมส่ามารถผา่นได้เลย  

เชน่ กระป๋องดีบกุ  อลมูเินียม  ขวดแก้ว พลาสตกิแข็ง  ถงุพลาสตกิความหนา  7 มม.ขึน้ไป ซึง่จะต้องมี

การเช่ือมปิดสนิทโดยความร้อน หรือมีปะเก็นปิดเสริมท่ีฝา 

5.1.9.2 ต้านทานความชืน้ คือไอความชืน้สามารถซมึผา่นได้ในระยะยาว  

เชน่ พลาสตกิบาง ถงุพลาสตกิสานท่ีมีเย่ือพลาสตกิบซุ้อนภายใน  รวมทัง้ถงุพลาสตกิชนิดหนาท่ีใช้การ

เย็บปิดปากถงุ ขวดแก้วและกระป๋องกดปิดด้านบน ซึง่ไมมี่ปะเก็นเสริมท่ีฝา 

5.1.9.3 อากาศผา่นได้ เชน่ ถงุผ้า ถงุกระดาษ และกระสอบพลาสตกิ 

สาน เมล็ดพนัธุ์ท่ีบรรจใุนภาชนะปิดผนกึหรือปิดสนิท (บษุราและคณะ. 2554: 11-12) 

 
5.2 การออกแบบกราฟิกและฉลากบนบรรจุภัณฑ์ 

5.2.1 การออกแบบกราฟิก 
บษุรา และคณะ (2554: 17-19) บรรจภุณัฑ์เป็น ตวัแทนของกระบวนการสง่เสริมการ 

ขายทางด้านการตลาด ณ จดุขายท่ีสามารถจบัต้องได้ ทําหน้าท่ีเป็นส่ือโฆษณาได้อยา่งดีเย่ียม ณ จดุ

ขาย รูปทรงของบรรจภุณัฑ์ เปรียบได้กบัตวัโครงร่างกายของมนษุย์ สีท่ีออกแบบบรรจุ ภณัฑ์

เปรียบเสมือนผิวหนงัของมนษุย์ คําบรรยายบนบรรจภุณัฑ์เปรียบได้กบัปากท่ีกลา่วแจ้งแถลงสรรพคณุ 

การออกแบบอาจจะเขียนเป็นสมการอยา่งงา่ย ๆ ได้ดงันี ้การออกแบบ = คําบรรยาย + สญัลกัษณ์ + 

ภาพพจน์ เน่ืองจากการออกแบบ ภาพพจน์เป็นศลิปะอยา่งหนึง่ซึง่อาจแสดงออกได้ด้วย จดุ เส้น สี รูป

วาด และรูปถ่าย ผสมผสานกนัออกมาเป็นพาณิชย์ศลิป์บนบรรจภุณัฑ์ ด้วยหลกัการงา่ย ๆ 4 ประการ 

คือ SAFE ซึง่มีความหมายวา่ 

S = Simple เข้าใจงา่ยสบายตา 

A = Aesthetic มีความสวยงาม ชวนมอง 

F = Function ใช้งานได้งา่ย สะดวก 

E = Economic ต้นทนุหรือคา่ใช้จา่ยท่ีเหมาะสม 

 

5.2.1.1 การออกแบบพฒันาบรรจภุณัฑ์ยงัมีบทบาทชว่ยเสริมกิจกรรม 

ตา่งๆ ทางด้านการตลาด ตามท่ีได้อธิบายแล้ววา่บรรจภุณัฑ์มีบทบาทในสว่นผสมการตลาดในการทํา

หน้าท่ีเสริมกิจกรรมการตลาดในแตล่ะขัน้ตอนของวฏัจกัรชีวิ ตผลติภณัฑ์ รายละเอียดปลีกยอ่ยในการ

ชว่ยเสริมกิจกรรมตา่ง ๆ มีดงัตอ่ไปนี ้
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1. การใช้โฆษณา บรรจภุณัฑ์จําต้องออกแบบให้จําได้งา่ย ณ จดุขาย 

หลงัจากกลุม่เป้าหมายได้เห็นหรือฟังโฆษณามาแล้ว ในกลยทุธ์นีบ้รรจภุณัฑ์มกัจะต้องเดน่กวา่คู่

แขง่ขนัหรือมีกราฟิกท่ีสะดดุตา โดยไมต้่องให้กลุม่เป้าหมายมาองหา ณ จดุขาย 

2. การเพิม่ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย ชอ่ง ทางการจดัจําหนา่ยท่ี 

เปล่ียนแปลงไปอาจจําเป็นต้องมีการออกแบบปริมาณสินค้าตอ่ หนว่ยขนสง่ใหมเ่พ่ือลดคา่ใช้จา่ย หรือ

มีการพฒันาบรรจภุณัฑ์สําหรับจดุขายใหม ่การเพิ่มหิง้ ณ จดุขายท่ีเรียกวา่ POP (Point of Purchase) 

อาจมีสว่นชว่ยสง่เสริมการขายเม่ือเปิดชอ่งทางการจดัจําหนา่ยใหม ่

3. เจาะตลาดใหม ่มีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหม่ใน 

การเจาะตลาดใหมห่รือกลุม่ เป้าหมายใหม ่ในบางกรณีอาจจําเป็นต้องเปล่ียนตราสินค้าใหมอี่กด้วย 

4. ผลิตภณัฑ์ใหม ่ถ้าผลิตภณัฑ์ใหมเ่ป็นสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินค้าเก่า 

เชน่ เปล่ียนจากการขายกล้วยตากแบบเก่า เพิม่ผลติภณัฑ์ใหมม่าเป็นกล้วยตากชบุนํา้ผึง้ อาจใช้บรรจุ

ภณัฑ์เก่า แตเ่ปล่ียนสีใหมเ่พ่ือแสดงความสมัพนัธ์กบัสินค้าเดมิ หรืออาจใช้เทคนิคของการออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ยนูิฟอร์มดงัจะกลา่วตอ่ไปใน บทนี ้แตใ่นกรณีท่ีเป็นสินค้าใหมถ่อดด้ามจําต้อง ออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ใหมห่มด แตอ่าจคงตราสินค้าและรูปแบบเดมิไว้เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้ากลุม่ท่ี เคย

เป็นลกูค้าประจําของสินค้าเดมิ 

5. การสง่เสริมการขาย จําเป็นอยา่งย่ิงต้องมีการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

ใหม ่เพ่ือเน้นให้ผู้บริ โภคทราบวา่มีการเพิ่มปริมาณสินค้า การลดราคาสินค้า หรือการแถมสินค้า 

รายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ยอ่มมีสว่นชว่ยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความอยากซือ้มากขึน้ 

6. การใช้ตราสินค้า เป็นสิ่งจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีเพ่ือสร้างความทรง 

จําท่ีดีตอ่สินค้าบรรจภุณัฑ์ท่ีมีตราสินค้าใหมค่ วรจะได้รับการออกแบบใหมด้่วยการเน้นตราสินค้า

รายละเอียดในเร่ืองนีจ้ะได้กลา่วตอ่ไปในหวัข้อตราสินค้า 

7. เปล่ียนขนาดหรือรูปทรงของบรรจภุณัฑ์ โดยปกตสิินค้าแตล่ะชนิด 

มีวฏัจกัรชีวิตของตวัมนัเอง (Product Life Cycle) เม่ือถึงวฏัจกัรชีวิตชว่งหนึง่ ๆ จําเป็นต้องมีการ

เปล่ียนโฉมของบรรจภุณัฑ์เพ่ือยืดอายขุองวฏัจกัรในบางกรณี การเปล่ียนขนาดอาจเกิดจากนวตักรรม

ใหมท่างด้านบรรจภุณัฑ์ เชน่ การเลือกใช้วสัดใุหมจ่งึมีการเปล่ียนรูปทรงหรือขนาด ไมว่า่จะเป็นสาเหตุ

ใดก็ตามมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีการออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหมเ่พ่ือรักษาหรือ 

ขยายสว่นแบง่การตลาด 

5.2.2 หลักเกณฑ์ในการเลือกช่ือตราสนิค้า (brandname) 

5.2.2.1 เลือกคําพดูหรือช่ือท่ีสัน้ เพราะเป็นการงา่ยแก่การออกเสียงสะกดตวัและ 

จดจําได้งา่ยกวา่คํายาว ๆ หลาย ๆ พยางค์ ช่ือท่ีเป็นพยางค์เดียวโดด ๆ 
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5.2.2.2 เลือกคําพดูหรือช่ือท่ีพืน้ ๆ เป็นภาษาท่ีใช้อยูใ่นชีวิตประจําวนัความคุ้น 

เคยจะชว่ยให้จดจําได้งา่ยขึน้ อยา่เลือกใช้คําพดูท่ีวิจติรพสิดาร ตวัสะกดยุง่ยาก เพราะทําให้อา่นออก

เสียงยากขึน้ จดจําได้ยากขึน้ 

5.2.2.3 ช่ือหรือคําพดูนัน้ต้องออกเสียงได้แบบเดียว เพ่ือป้องกนัการเข้าใจผิดเม่ือ 

ออกเสียงแตกตา่งกนั 

5.2.2.4 ควรมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

5.2.2.5 ช่ือหรือคําพดูตา่ง ๆ ต้องทนัสมยั 

5.2.2.6 เป็นตราสินค้าท่ีสร้างขึน้เอง มิใชไ่ปหยิบยกของคนอ่ืนมาใช้ 

5.2.2.7 มีความสมัพนัธ์กบัตวัสนิค้า 

5.2.2.8 สามารถนําไปใช้ได้กบัส่ือโฆษณาทกุรูปแบบ เน่ืองจากช่ือตราสนิค้าท่ี 

ออกเสียงยากผู้อา่นไมส่ามารถอา่นออกเสียงถกูต้องได้ 

5.2.3 หน้าท่ีของกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ 

5.2.3.1 สร้างทศันคตท่ีิดีงามตอ่ผลิตภณัฑ์และผู้ผลิต 

5.2.3.2 ชีแ้จงและบง่ชีใ้ห้ผู้บริโภคทราบถึงชนิด ประเภทของผลิตภณัฑ์ 

5.2.3.3 แสดงเอกลกัษณ์เฉพาะสําหรับผลติภณัฑ์และผู้ประกอบการ 

5.2.3.4 แสดงสรรพคณุและวิธีใช้ของผลิตภณัฑ์ 

5.2.4 ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ 

การออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ เป็นการบอกถึงเร่ืองราวของสิ่งท่ีบรรจอุยูภ่าย 

ในให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีมีทัง้ผลดีและผลเสียของผลิตภณัฑ์ ข้อมลูท่ีนกัออกแบบกราฟิก

ควรนําเสนอมีดงันี ้

1. ประเภท 

2. สว่นประกอบหรือสว่นผสมโดยประมาณ 

3. คณุคา่ทางสมนุไพร 

4. ขัน้ตอนหรือวิธีใช้ 

5. การเก็บรักษา 

6. วนัท่ีผลิตและวนัหมดอาย ุ

7. คําบรรยายสรรคณุ 

8. ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ผลิต 
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5.2.4.1 การใช้ตวัอกัษรและตวัพมิพ์ 

ประชิด ทินบตุร (2530: 29) กลา่วไว้วา่ ตวัอกัษรหรือตวัพิมพ์จดัวา่เป็นองค์ประกอบ 

พืน้ฐานท่ีสําคญัอนัดบัแรกของการ ออกแบบ การออกแบบโดยทัว่ ๆ ไป มีการนําตวัอกัษรมาใช้ เพ่ือการ

ออกแบบเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 

1. ใช้ตวัอกัษรเป็นสว่นดงึดดูตา มีลกัษณะตวัอกัษรแบบ Display face เพ่ือต้องการ 

ตกแตง่หรือการเน้นข้อความขา่วสารให้สามาร ถดงึดดูความสนใจของผู้  ด ูผู้อา่น ด้วยการใช้ขนาด

รูปแบบตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ มีความเดน่เป็นพิเศษ 

2. ใช้ตวัอกัษรเป็นสว่นบรรยายหรืออธิบายเนือ้หา คือ การใช้ตวัอกัษรเป็น Book face 

หรือเป็นตวั Text ท่ีมีขนาดเลก็ในลกัษณะของการเรียงพมิพ์ข้อความเพ่ือการบรรยายหรือ อธิ บายสว่น 

ประกอบปลีกยอ่ย และเนือ้หาท่ีส่ือสารเผยแพร่ ดงันัน้การท่ีจะนําตวัอกัษรมาใช้ในการออกแบบกราฟิก

ผู้ออกแบบจงึควรท่ีจะต้องศกึษา เรียนรู้ถึงสว่นประกอบของตวัอกัษรในภาษาตา่งๆ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

2.1 รูปแบบตวัอกัษร 

2.2 รูปลกัษณะของตวัอกัษร 

2.3 ขนาดตวัอกัษร 

5.2.4.2 การพจิารณาเลือกตวัหนงัสือในการออกแบบ 

1. ลกัษณะรูปร่างหนงัสือแตล่ะตวัสวยนา่พอใจ และมีความสงู ความกว้างสมดลุ 

สําหรับผู้อา่นทัว่ไป (สดัสว่นโดยประมาณ สงู 1 กว้าง 3/5) 

2. การประสมคําบรรทดัเป็นหน้า 

- การประสมคํา ตวัหนงัสือทกุตวัต้องเข้ากนัได้ ในการออกแบบต้องมีชอ่งไฟท่ีมี 

ความเหมาสม 

- การเรียงบรรทดั ต้องไมผ่อมเกินไป เพราะอา่นได้ไมส่ะดวก อา่นช้า นา่เบ่ือ 

- การจดับรรทดัเป็นหน้า อยา่วางบรรทดัชดิเกินไป ทําให้อา่นยากและอา่นพลาด 

ได้งา่ย ควรมีชายหน้าและหลงั เพราะอา่นงา่ยกวา่ และงา่ยตอ่การผลติ 

3. Contrast ของตวัหนงัสือ เกิดจากความหนกัเบาของเส้น และความออ่นแก่ของ 

แสงสีพืน้กบัตวัอกัษร 

1. ความเหมาะสมกบัผู้อา่น โดยพจิารณาจากคน ท่ีมีปัญหาทางสายตา เชน่  

สายตาสัน้ สายตายาว ตาบอดสี ก็ต้องเลือกใช้ตวัหนงัสือแก่สิง่เหลา่นีส้ภาพแวดล้อมของท่ีใช้อา่น เชน่ 

มีเสียงรบกวนมาก คนพลกุพลา่น อากาศร้ อนไป เย็นไป เชน่ ตวัหนงัสือท่ีใช้กบัเบลเดอร์กลางแจ้ง ก็

ต้องมี Contrast ของตวัหนงัสือมาก เพ่ือแขง่กบัสิ่งแวดล้อมนัน้ได้ ในท่ีร่มอา่นสบายตาดี ลด Contrast 

ให้น้อยลง 



40 

 

- การวดัตวัพมิพ์ (Type Measuremen) แนวตัง้ใช้ระบบการวดัเป็นพอยท์ (Point) 

1 พอยท์เทา่กบั 1/72 เลขท่ีมากขึน้ก็คือขนาดท่ีสงูขึน้ 

- แนวนอน ใช้ระบบวดัความยาวของคอลมัน์เป็นไพกา (Pica) 1 ไพกาเทา่กบั 1/6 

จํานวนไพกาจะเพิม่ขึน้ตามความยาวท่ีเพิม่ขึน้ 

 

- ชอ่งไฟตวัอกัษร (Lettrspacing) จะเข้าไปเก่ียวข้องกบัชอ่งไฟบริเวณชอ่งวา่ง 

ระหวา่งตวัอกัษรแตล่ะตวั รูปทรงตวัอกัษรแตล่ะชนิดมีความเดน่ชดัแตกตา่งกนั 

- แนวเส้น (Stroke) ตวัอกัษรประกอบด้วยแนวเส้น 4 แนว การรวมตวัต้อง 

พจิารณาชอ่งไฟอยา่งเป็นเหตเุป็นผล มีความสม่ําเสมอและให้ความรู้สกึถกูต้องกบัการรับรู้ คงไว้ซึง่

ปริมาณในการมองเห็นอยา่งระร่ืนตาระหวา่งตวัอกัษรผกูเน่ืองตอ่ไปกบั ตวัอกัษรถดัไป 

- ปริมาตรทางสายตา (Optical Volume) โดยคํานงึถึงปริมาตรท่ีมีดลุยภาพความ 

สมดลุโดยประมาณทางสายตา 

- มาตราสว่นของชอ่งไฟตวัอกัษร (Letter Spacing Scale) การวางชอ่งไฟ 

ตวัอกัษรให้ดีควรคํานงึถึงสภาพการมองเห็น (มากกวา่ความกว้างของชอ่งไฟท่ีมีขนาดเทา่กนั ) 

พยายามสร้างความเข้าใจ และค้นหาระบบชอ่งไฟตวัอกัษรด้วยตนเอง 

- เส้นฐาน (Baseline ) ตวัอกัษรโค้งจะนยิมออกแบบให้สงูกวา่อกัษรเส้นตรง 

เลก็น้อยจงึจะมองดคูวามสงู ใกล้เคียงกนั ตวัอกัษรโค้งต้องวางให้ต่ํากวา่เส้นฐานเลก็น้อย จงึจะมองดู

เหมือนกบัวา่ตัง้อยูบ่นเส้นฐานพอดีตามสภาพหลอน (lllusion) ของรูปทรง 

- กรอบ ( Margin ) ตวัอกัษรโค้ง ตวัอกัษรเอียง และตวัอกัษรเส้นนอนบางตวัควร 

วางลํา้เส้นของเลก็น้อย การรับรู้จงึจะให้ความรู้สกึตรงเส้นขอบ ถ้ามีการเว้นวรรคจากบรรทดัก่อนก็ควร

นํามาชนเส้นขอบ 

- ปรับชอ่งไฟ (Kerning ) การจดัชอ่งไฟจําเป็นต้องลดชอ่งไฟให้แคบลงระหวา่ง 

ตวัอกัษรเส้นเอียง เส้นโค้ง ตวัอกัษรท่ีมีบริเวณวา่งภายนอก การราวตวัของตวัใหญ่กบัตวัเลก็

จําเป็นต้องปรับชอ่งไฟจํานวนมาก 

- เว้นวรรค ( Wordspacing ) คําตา่ง ๆ เร่ิมต้นและสง่ท้ายด้วยตวัอกัษรท่ีมีรูปร่าง 

ตา่งกนั การเว้นวรรคควรจดัให้มีความสอด คล้องระหวา่งคํา ให้มองดแูล้วเหมือนกนัทัง้หมดปริมาตร

ของเว้นวรรคควรปรับเชน่เดียวกบัชอ่งไฟของตวัอกัษร (Letterspacing) 

- ตวัอกัษรหวัเร่ือง ( Headline Type ) อกัษรทกุแบบสามารถท่ีจะเป็นตวัอกัษรหวั 

เร่ืองได้ ขนาดตวัอกัษรหวัเร่ืองอาจจะเลก็ตัง้แต ่14 พอยท์ จนถึง 144 พอยท์ หรืออาจโตกวา่นัน้ 
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- ตวัอกัษรเนือ้ความ ( Body Type ) ขนาดประมาณตัง้แต ่4-14 พอยท์ 8-14 

พอยท์ เป็นท่ีนิยมกนัโดยทัว่ไป แบบอกัษรควรจะเลือกให้เหมาะสม ตวัอกัษรแตล่ะแบบมีบคุลิกท่ี

แตกตา่งกนั ตวัอกัษรควรเป็นสิ่งเร้า การส่ือสารและกระตุ้นผู้อา่น (It should enhance the message 

and stimulate the audience) ตวัอกัษรมากมายนัน้ก็มีเพียงไมก่ี่แบบท่ีเหมาะสมกบัการพมิพ์

เนือ้ความ 

5.2.4.3 แบบการจดัตวัอกัษร (Type Composition) 

การเลือกรูปแบบการจดัตวัอกัษร ควรคํานงึถึงการรับรู้ของกลุม่ผู้อา่นด้วย เชน่ 

- แบบชดิซ้าย (Flush Left) แบบชิดซ้ายจะปลอ่ยให้ทางขวามือเว้าแหวง่แบบ 

อิสระ ให้ความรู้สกึความล่ืนไหลของคําเป็นธรรมชาต ิเป็นท่ีนิยมของนกัออกแบบกราฟิก การชิดแนว

ด้านซ้ายมือ เป็นวิธีการของพมิพ์ดีดโดยทัว่ไป 

- แบบปรับซ้ายขวาตรง (Justified) เป็นแบบท่ีปรับตวัอกัษรให้ได้แนวตรงทัง้ซ้าย 

ขวา นยิมใช้พิมพ์ในหนงัสือและนิตยสาร ไมดี่ตรงท่ีคําบางคําถกูตดัขาดทําให้ยากตอ่การอา่น 

- แบบชิดขวา (Flush Right) แบบชดิขวาจะปลอ่ยให้ทางซ้ายมือเว้าแหวง่เป็น 

อิสระ ให้ความรู้สกึออ่นแอ ทางซ้ายมือเหมาะสมกบัข้อมลูสัน้ ๆ เชน่ คําโฆษณา (Ad Copy) ระบบ

ธุรกิจ (Business Systems) หวัเร่ือง (Headlinees) ให้ความสมบรูณ์และชอ่งไฟดี 

- แบบศนูย์กลาง Centered เป็นการจดัแบบสมดลุยภาพ ทัง้ขอบซ้ายและขวา 

เว้าแหวง่ ชอ่งไฟระหวา่งคําดี แตล่ะบรรทดัควรจะมีความสัน้ยาวแตกตา่งกนั เพ่ือสร้างรูปร่างท่ี

นา่สนใจ ให้ความรู้สกึเป็นแบบแผน 

- แบบรอบขอบภาพ (Contour) เป็นการจดัวางตวัอกัษรให้สมัพทัธ์กบัรูปร่างของ 

สญัลกัษณ์ภาพถ่ายเฉพาะรูปร่าง (Silhouette) หรือภาพประกอบ ให้ความรู้สกึสบาย ต่ืนเต้น 

- แบบล้อมรอบ (Run Around) ตวัอกัษรท่ีจดัล้อมรอบรูปภาพซึง่สว่นใหญ่จะเป็น 

ภาพส่ีเหล่ียม ความยาวของคอลมัน์แตล่ะตอนแตกตา่งกนัออกไป สว่นมากเป็นคําบรรยายภาพ 

- แบบอดลุภาค (Asymmetric) มีสภาพเว้าแหวง่ทัง้ซ้ายและขวา เป็นแบบหรือ 

การจดัวางท่ีคาดเดาไมไ่ด้ ดงึความสนใจในการมองเหน็ได้ดี อา่นคอ่นข้างยาก นยิมใช้กบัข้อความสัน้ๆ 

- แบบแสดงรูปร่าง (Shaped) การจดัตวัอกัษรแบบนีส้มัพนัธ์ กบัทฤษฎีเกสตอลท์ 

ในเร่ืองของความสืบเน่ือง (Continuation) สายตาจะมองสืบเน่ืองไปตามแนวโค้งหรือแนวเส้นฐานใน

ลกัษณะตา่งๆ ให้ความรู้สกึในการแสดงออกได้ดี เป็นแบบการจดัท่ีหาดไูมค่อ่ยได้ 

- แบบรูปธรรม (Vertical Type) เป็นการจดัตวัอกัษรให้เกิดรูปร่างของวตัถหุรือ 

รูปร่างอยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้ เชน่ รูปร่างเรขาคณิตหรือนามธรรม ซึง่สอดคล้องกบัคําท่ีบรรยายเป็นการ

ชว่ยกระตุ้นความหมายของภาษาให้มีศกัยภาพกว้างขึน้ 
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- แบบแนวตัง้ (Vertical Type) การจดัตวัอกัษรตามแนวตัง้นีนิ้ยมใช้กบัหวัเร่ือง 

บอ่ยครัง้ท่ีพบการนําไปใช้อยา่งผดิพลาด 

- แบบเอียง (lnclined Type) โดยจดัเอียงมมุเปล่ียนไปตามมมุท่ีต้องการมีสว่นดงึ 

ความสนใจตอ่ประชากรเป้าหมายได้พอสมควร ตวัอกัษรเอียงชว่ยกระตุ้นความรู้สกึสร้างสรรค์หรือ

ก้าวหน้าได้ การเอียงลาดขึน้ทางขวามือจะให้ความรู้สกึสะดวกสบายกวา่เอียงลง 

5.2.4.4 ลกัษณะเฉพาะของตวัอกัษร (Identification) โดยทัว่ไปแล้วจะพจิารณา 

ตามบคุลกิของตวัอกัษรแบบตา่ง ๆ ซึง่มีแบบตวัอกัษรอยู่ มากมาย อาจจะพจิารณาตวัอกัษรตา่ง ๆ ได้

ดงันี ้

- รูปร่าง (Shape) การกําหนดช่ือแบบตวัอกัษรบางแบบมาจากช่ือนกัออกแบบ 

บางแบบมาจากบคุลกิของตวัอกัษร หรือบางแบบมาจากจดุประสงค์ในการออกแบบก็ได้ 

- ขนาด (Size) ขนาดของตวัอกัษรจะวดัตามแนวตัง้ โดยวดัเป็นพอยท์ ตวัอกัษร 

ภาษาองักฤษจะวดัตวัใหญ่เป็นหลกั 

- นํา้หนกั (Weight) ความกว้างของเส้นตวัอกัษรเป็นสิง่สําคญัในการกําหนด 

รูปแบบของตวัอกัษร คําท่ีใช้คือ บาง (Light) กลาง (Medium) หนา (Bold) และความหนามาก (Extra 

Bold) โดยพจิารณาตามความแคบกว้างของสีดําหรือความทบึ (Density) 

- ความกว้าง (Width) เป็นการวดัความกว้างของตวัอกัษรตามแนวราบ คําท่ีใช้ 

เรียกคือ ผอม (Condensed) ปกต ิ( Normal ) กว้าง (Expanded) โดยพจิารณาจากแคบไปสูก่ว้าง 

- แนวลาด (Slope) เป็นการพิจารณามมุของตวัอกัษรเพ่ือบอกบคุลกิ คําท่ีใช้ คือ  

ตวัตรง (Vertical) ตวัเอียง (Italic หรือ Inclined) 

- ความคดิพืน้ฐาน (Fundamental Concept) ความคดิรวบยอดพืน้ฐานสําหรับ 

การแก้ปัญหาการจดัวางตวัอกัษร จําเป็นต้องคํานงึถึงปัญหาความขดัแย้งกนั (Contrast)ของตวัอกัษร 

ต้องเปรียบเทียบผลการมองเห็นท่ีขดัแย้งกนัของประชากรเป้าหมาย สภาพตดักนัหรือขดัแย้งกนัเป็นตวั

แสดงพลงั ในอนัท่ีจะชว่ยให้การออกแบบเสนอความคดิท่ีชดัเจนขึน้ ความขดัแย้ง คือ  พลงัอนัเร้าใจ

ทางการเห็น (Force of Visual Intensity) และชว่ยให้กระบวนการส่ือสารงา่ยดายขึน้ได้ 

- เข้าใจงา่ย Readability ความเข้าใจในส่ือสารแสดงถึงการจดัตวัอกัษรแบบ 

ตา่งๆ เก่ียวข้องกบัการออกแบบสภาพสว่นรวมท่ีมองเหน็ได้ เป็นความงา่ยบนการผสมผสานแบบ

ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ ภาพถ่าย และภาพประกอบเข้าด้วยกนั ( รวมความซบัซ้อนให้เข้าใจงา่ย ) 

- อา่นงา่ย (Legibility) เป็นการเก่ียวข้องกบัการออกแบบหรือเลือกแบบตวัอกัษร 

ท่ีแสดงบคุลกิเฉพาะตวั ให้อา่นงา่ย รวดเร็ว การทดสอบอาจทําโดยอา่นตวัอกัษรแตล่ะแบบแล้ว

เปรียบเทียบเวลาของการอา่น 



43 

 

5.2.5 เทคนิคการออกแบบ  รูปลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์นัน้ สามารถจบัต้องได้ ซึง่โดยปกติ

แล้วมกัจะเป็นรูปทรงเลขาคณิต เชน่ ส่ีเหล่ียมและทรงกลมรูปทรงท่ีแตกตา่งกนั ยอ่มก่อให้ความรู้สกึท่ี

แตกตา่งกนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คอมพวิเตอร์ทําให้เพิม่ขีดวามสามารถ ในการออกแบบ

รูปทรงตา่ง ๆ กนัของวสัดหุลกั 4 ประเภท อนัได้แก่ กระดาษ โลหะ แก้ว และ พลาสตกิ ท่ีเห็นได้ชดัคือ 

กระป๋องโลหะท่ีแตเ่ดิ มมกัเป็นรูปทรงกระบอก เทคโนโลยีสมยัใหมส่ามารถออกแบบเป็นรูปทรงอ่ืนท่ี

เรียกวา่ Contour Packaging รูปลกัษณ์ใหมนี่ ้ยอ่มก่อให้เกิดความสะดดุตา และสร้าง ความสนใจ

ให้แก่กลุม่เป้าหมาย นอกจากรูปลกัษณ์ของตวับรรจภุณัฑ์ การออกแบบกราฟิกตามท่ีได้บรรยายอยา่ง

ละเอียดมาแล้ว ยอ่มมีบทบาทอยา่งมากในการสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีดี แก่กลุม่เป้าหมาย 

5.2.5.1 การออกแบบเป็นชดุ ( Package Uniform) การออกแบบเป็นชดุเป็น 

เทคนิคท่ีมีความนิยมมากใช้กนัมาก จากกราฟิกง่าย ๆ ท่ีเป็น จดุ เส้น และภาพ มาจดัเป็นรูปบนบรรจุ

ภณัฑ์ สร้างอารมณ์ร่วมจากการสมัผสัด้วยส ายตา หลกัเกณฑ์ในการออกแบบ คือ ให้ดงูา่ยสะอาดตา

แตต้่องทนัสมยัและเหมาะแก่การใช้งาน ความงา่ยสะอาดตามีผลตอ่การดงึดดูความสนใจ ความ

ทนัสมยัชว่ยสร้างความแปลกใหม ่สว่นความรู้สกึวา่เหมาะแก่การใช้งานเสริมความรู้สกึวา่คุ้มคา่เงิน

และความมัน่ใจในตวัสินค้า จากการออกแบบเป็ นชดุของสนิค้า มีผลตอ่การทําให้ผู้บริโภคเกิดความ

ทรงจําท่ีดีถ้าออกแบบได้ตรงกบัรสนิยมของกลุม่เป้าหมาย การออกแบบบรรจภุณัฑ์เป็นชดุ

เปรียบเสมือน ชดุแบบฟอร์มของเสือ้ผ้าคนท่ีใส ่เชน่ มีชดุสทู ชดุพระราชทาน ชดุมอ่ฮอ่ม เป็นต้น การ

ออกแบบเสือ้ผ้าท่ีเป็นชดุนีเ้ม่ือใครเห็น ก็ทราบวา่ชดุอะไร แม้วา่จะใช้เสือ้ผ้าและสีสนั ท่ีแตกตา่งกนัการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์เป็นชดุนีก็้มีหลกัการคล้ายคลงึกนั การออกแบบเสือ้ผ้าเป็นชดุ ยงัมีช่ือเรียกแตใ่น

การออกแบบบรรจภุณัฑ์ไมมี่ช่ือเรียกจงึจําต้องยดึเอกลกัษณ์บางอยา่งบนบรรจภุณัฑ์เป็นตวัเช่ือมโยง

ให้รู้วา่เ ป็นชดุเดียวกนั อาจใช้ สญัลกัษณ์ทางการค้าใช้สไตล์การออกแบบ ใช้การจดัเรียงวาง

รายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั นอกจากนีรู้ปแบบของตวัอกัษรจะต้องเป็นสไตล์

เดียวกนั 

5.2.5.2 การเรียงตอ่เป็นภาพ ณ จดุขาย เทคนคิการออกแบบวิธีนีย้ดึหลกัในการ 

สร้างภาพ ณ จดุขายให้เป็นภาพใหญ่ ดเูป็นภาพท่ีปะตดิปะตอ่หรืออาจเป็นภาพกราฟิกขนาดใหญ่โดย

มีจดุมุง่หมายเพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้บริโภคในระยะทางไกล ตามรายละเอียดเร่ืองสรีระในการอา่น 

และประสาทสมัผสัของผู้ ซือ้ ณ จดุขาย เน่ืองจากโอกาสท่ีตวับรรจภุณัฑ์และรายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์

จะสามารถมองเห็น ในระยะเกิน 10 เมตรขึน้ไปนัน้เป็นไปได้ยาก ด้วยเหตนีุจ้งึต้องใช้พืน้ท่ีบนหิง้ท่ีวาง

สินค้านัน้จดัเป็นภาพใหญ่เพ่ือดงึดดูความสนใจ สิ่งพงึระวงัในภาพท่ีตอ่ขึน้จากการเรียงบรรจภุณัฑ์นัน้ 

จะต้องเป็นภาพท่ีสร้างความประทบัใจหรือกระตุ้นให้เกิดความอยากได้ของกลุ่ มเป้าหมาย ท่ีอาจเคย

เห็นภาพดงักลา่วจากส่ืออ่ืนๆ เชน่ บนตวับรรจภุณัฑ์ท่ีเคยบริโภคหรือส่ือโฆษณาตา่งๆ เป็นต้น การตอ่
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เป็นภาพของบรรจภุณัฑ์นีย้งัต้องระมดัระวงัขัน้ตอนการแปรรูปบรรจภุณัฑ์ เชน่การทบัเส้น และการ

พิมพ์บนบรรจภุณัฑ์จะต้องแนน่อนมีคณุภาพดี เพ่ือวา่ภาพท่ี ตอ่ขึน้มาจะเป็นภาพท่ีสมบรูณ์ตาม

ต้องการ 

5.2.5.3 การออกแบบแสดงศลิปะท้องถ่ิน เทคนิคการออกแบบวิธีนี ้มีจดุมุง่หมาย 

อนัดบัแรก คือ การสง่เสริมสินค้าท่ีผลิตภายในท้องถ่ิน เพ่ือเสนอแก่นกัทอ่งเท่ียว ให้ซือ้กลบัไปเป็นของ

ฝาก ถ้าสนิค้าดงักลา่วได้รับความนิยม ในวงกว้างก็ สามารถนําออกขายในตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้หรือ

อาจสง่ขายไปยงัตา่งประเทศได้ ถ้าสามารถควบคมุคณุภาพ การผลติ และมีวตัถดุบิมากพอ พร้อมทัง้

กระบวนการผลิต แบบอตัโนมตัท่ีิสามารถวางแผนงานการผลิตได้รายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ท่ี ใช้ส่ือ

ความหมายเพ่ือเป็นของฝากนี ้มกัจะใช้สิ่งท่ี รู้จกักนัดีในท้องถ่ินนัน้ เชน่ รูปจระเข้ชาละวนัของจงัหวดั

พิจิตร รถม้าของจงัหวดัลําปาง ภมูิประเทศในท้องถ่ิน เป็นต้น ในบางกรณีอาจนําวสัดท่ีุผลิตได้ใน

ท้องถ่ินมาใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ เพ่ือความแปลกใหม ่นอกเหนือจากรายละเอียด ของกราฟิกการออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ เพ่ือซือ้ไปเป็นของฝากจําต้องพจิารณาถึงความสะดวกในการนํากลบัของผู้ ซือ้ 

5.2.5.4 การออกแบบของขวญั เทคนิคในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ แบบของขวญั 

คอ่นข้างจะแตกตา่งจากเทคนิคตา่งๆ ท่ีได้กลา่วมา สาเหตเุน่ืองจากผู้ ซือ้สินค้าท่ีเป็นของขวญัไมมี่

โอกาสบริโภค และหลายครัง้ท่ีการตดัสินใจซือ้เกิดขึน้ ณ จดุขาย ด้วยเหตนีุก้ารออกแบบบรรจภุณัฑ์

ของขวญัท่ีดีจงึมีบทบาทสําคญัมากตอ่ความสําเร็จของการขายสนิค้า โดยเฉพาะอยา่งย่ิ งในเทศกาล

ตา่งๆ เทคนิคตา่ง ๆ ดงักลา่วมาแล้วนีเ้ป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้อยา่งแพร่หลาย นอกเหนือจากเทคนิคการ

ออกแบบกราฟิกแล้ว ในฐานะนกัออกแบบกราฟิกยงัจําต้องรู้ ถึงข้อมลูทางด้านเทคโนโลยีทัง้ในด้าน

การบรรจแุละการพิมพ์ ดงัตอ่ไปนี ้

- ข้อมลูของเคร่ืองจกัรท่ีจะใช้ในการบรรจ ุเชน่การขึน้รูป การบรรจ ุการปิด การขน 

ย้าย พร้อมวสัดบุรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ 

- ในกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์อาหารท่ีพฒันาขึน้มาใหม ่หรือการเลือกใช้วสัดบุรรจ-ุ 

ภณัฑ์ ท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อนมาก ๆ ผลการทดสอบความเข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์อาหาร และวสัดบุรรจุ

ภณัฑ์ควรแจ้งไปยงันกัออกแบบกราฟิกด้วย 

- นกัออกแบบกราฟิก ควรจะทราบถึงข้อจํากดัของโครงสร้างท่ีพฒันา โดยฝ่าย 

เทคโนโลยี เชน่ ชอ่งปากท่ีเปิดของบรรจภุณัฑ์ ความเหนียวข้นของผลิตภณัฑ์ อายขุยัของผลิตภณัฑ์

อาหาร การเก็บ การขนสง่ เป็นต้น 

- รายละเอียดเก่ียวกบัการพมิพ์ ระบบการพมิพ์ท่ีจะใช้กบัวสัดบุรรจภุณัฑ์ ควร 

เลือกใช้ จํานวนสีท่ีจ ะพมิพ์ วิธีการเคลือบ ข้อจํากดัใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพิมพ์เหลา่นี ้เป็น รายละเอียดท่ี

จําเป็นมาก สําหรับการออกแบบกราฟิก 
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- ในกรณีท่ีสินค้าเดียวกนับรรจใุนบรรจภุณัฑ์ตา่งประเภทกนั เชน่ อาหารเหลว 

บรรจใุนขวดและซอง นกัออกแบบกราฟิก มีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องทราบถึงข้อจํากดั ของบรรจุ

ภณัฑ์แตล่ะระบบ 

- ในการออกแบบกราฟิก สําหรับวสัดบุรรจภุณัฑ์ตา่งประเภทกนั จะใช้เทคนิคการ 

ออกแบบท่ีแตกตา่งกนั กญุแจสําคญัของการออกแบบ ให้สมัฤทธิผล คือ การส่ือสารระหวา่งแตล่ะฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้นกัออกแบบ กราฟิกสามารถใช้ความคดิริเร่ิมตา่งๆ สร้างสรรค์งานทางศลิปะให้

สอดคล้องกบัเป้าหมายในการออกแบบ (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุคณะอตุสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ ม.ป.ป.) 

5.2.6 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco Design for Packaging) 

บษุรา และคณะ (2554: 29-32) ปัจจบุนัปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ทัว่ประเทศ มีขยะท่ีเป็น

บรรจภุณัฑ์และวสัดเุหลือใช้ปะปนอยูส่งูถึง 1 ใน 3 ของปริมาณขยะทัว่ประเทศ ซึง่นบัวา่มีศกัยภาพใน

การนํากลบัมาใช้ใหมท่ัง้ในรูปของการใช้ซํา้และแปรรูปใช้ใหม ่แตใ่นความเป็นจริงขยะในสว่นนีถ้กูคดั

แยกและนํากลบั คืนเพียงร้อยละ 15 สว่นท่ีเหลือจะถกูกําจดัทิง้รวมกบัขยะสว่นอ่ืน ๆ ซึง่ก่อให้เกิดการ

สิน้เปลืองงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาต ิการออกแบบบรรจภุณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม จงึเป็นกลยทุธ์

หนึง่ท่ีสําคญัในการท่ีจะชว่ยสนบัสนนุให้มีการลดบรรจภุณัฑ์ท่ีแหลง่ผลิต และสง่เสริมการนํากลับมาใช้

ประโยชน์ของเสียบรรจภุณัฑ์ภายหลงัจากการบริโภคของประชาชน ซึง่จะชว่ยลดปัญหาด้านการ

จดัการบรรจภุณัฑ์ได้กลยทุธ์การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมก็คือ กิจกรรมหรือการกระทําท่ีทําให้ลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเดมิ การเลือกกลยทุธ์จงึเป็นการเลือกบนพืน้ฐานของการได้ประเมินผล

กระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ตวัสินค้าและการวิเคราะห์ด้านการตลาด ดงันัน้การออกแบบจงึ

ต้องมองถึงผลกระทบในด้านตา่ง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีตอ่การขายทัง้ระดบัการขายสง่และขาย

ปลีก เม่ือพิจารณาผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม เร่ืองของภาชนะบรรจเุป็นเร่ืองท่ีได้รับการวิพากษ์ วิจารณ์

อยา่งกว้างขวาง เพราะเป็นสิ่งมองเห็นได้ง่ายและเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการใช้ในชีวิตประจําวนัมากท่ีสดุ ถ้า

จะวิเคราะห์ถึงขยะจากบ้านเรือน จะพบวา่หนึง่ในสามของปริมาณขยะ คือขยะจากภาชนะบรรจนุัน่เอง

และหากรวมไปถึงขยะจากอตุสาหกรรมจะพบวา่ คร่ึงหนึง่เป็นขยะภาชนะบรรจุ  สิ่งท่ีนกัออกแบบ

จะต้องคํานงึถึงคือความพร้อมของเทคโนโลยี การเพิ่มมลูคา่ให้แก่สินค้าและการจดัการท่ีสนบัสนนุให้

กลยทุธ์ตา่ง ๆ เป็นจริงได้ กลยทุธ์การออกแบบบรรจภุณัฑ์มี 10 ข้อตอ่ไปนี ้

5.2.6.1 ออกแบบเพ่ือลดสว่นประกอบท่ีเกินความจําเป็นในการบรรจภุณัฑ์ 

ปริมาณขยะท่ีเกิดจากบรรจภุณัฑ์ท่ีมีสาเหตมุาจากการใช้ปริมาณบรรจภุณัฑ์มากเกินความจําเป็นการ

ลดสว่นประกอบของบรรจภุณัฑ์ท่ีไมจํ่าเป็นตอ่การทําหน้าท่ีของบรรจภุณัฑ์ จงึเป็นการลดปริมาณขยะ

ไปในตวั สว่นประกอบท่ีควรนํามาพิจารณาได้แก่ บรรจภุณัฑ์ชัน้นอก ฟิล์มหอ่หุ้มชัน้ โบ ป้ายห้อยข้าง

บรรจภุณัฑ์ สตกิเกอร์ 
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5.2.6.2 ออกแบบให้บรรจภุณัฑ์มีนํา้หนกัเบา/ใช้วสัดนุ้อย วตัถดุบิท่ีนํามาผลติ 

เป็นวสัดภุณัฑ์ได้มาจากกระบวนการผลิตท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในด้านตา่งๆ มากน้อยขึน้อยูก่บั

ชนิดของวสัดภุณัฑ์ การออกแบบให้มีนํา้หนกัเบาเป็นการลดปริมาณวสัดท่ีุใช้ในผลิตบ รรจภุณัฑ์จงึเป็น

การสงวนทรัพยากรธรรมชาต ิและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยท่ีบรรจภุณัฑ์นัน้ยงัทํา

หน้าท่ีปกป้องสินค้าให้เทา่เดมิ 

5.2.6.3 ออกแบบเพ่ือให้สามารถนํากลบัมาใช้ซํา้ การทําให้บรรจภุณัฑ์มีอายกุาร 

ใช้งานยาวขึน้ เพ่ือสามารถนํากลบัมาใช้ซํา้ได้อีกหลายครัง้เป็นการลดทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน 

การนํากลบัมาใช้ซํา้เป็นวิธีลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมได้ดี อยา่งไรก็ตามการนําบรรจภุณัฑ์มาใช้ซํา้ 

บรรจภุณัฑ์ต้องแข็งแรงและทนทานตอ่การนํากลบัไปใช้ โดยเฉพาะในระหวา่งการเก็บต้องมีระบบการ

จดัเก็บบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้ว และระบบการทําความสะอา ดท่ีมีประสิทธิภาพการออกแบบให้สามารถนํา

กลบัมาใช้ซํา้เป็นประโยชน์ทัง้ผู้ผลติและผู้ จําหนา่ย 

5.2.6.4 ออกแบบเพ่ือให้นํากลบัมาผลิตใหม ่การนํากลบัไปผลิตใหมเ่ป็นการนํา 

ของท่ีใช้แล้วกลบัมาทําใหม ่หรือนําชิน้สว่นกลบัมาทําใหมเ่พ่ือให้ของเหลา่นีส้ามารถกลบัมาใช้เหมือน

ดงัเดมิ บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้ว สามารถกลบัเข้าไปสูก่ระบวนการผลิตใหม ่หรือปรับปรุงใหมไ่ด้โดยต้องมี

ระบบการจดัเก็บ รวบรวมและขนสง่ท่ีเหมาะสม บรรจภุณัฑ์ท่ีปรับปรุงใหมต้่องมีภาพลกัษณ์ท่ีสะดดุตา

มากขึน้กวา่ของเดมิ วิธีการนีจ้ะเป็นการป้องกนัไมใ่ห้มีขยะจากบรรจภุณัฑ์จงึเป็นการลดก ารใช้

ทรัพยากรธรรมชาต ิและลดการกําจดัหลงัการใช้แล้ว 

5.2.6.5 ออกแบบเพ่ือให้นํากลบัมารีไซเคลิ การรีไซเคลิเป็นนําเอาบรรจภุณัฑ์ไป 

แปรรูปใหมอ่าจจะต้องมีการแตกเอาสารบางตวัออกก่อน เพ่ือให้ได้วตัถดุบิท่ีใช้ในกระบวนการผลิต

ใหม ่เชน่ การแยกเหล็กออกจากเหล็กเคลือบดีบกุหรือ เป็นการนําวสัดกุลบัไปสูก่ระบวนการการผลติ

ใหม ่เชน่ พลาสตกิ กระดาษ และแก้ว บรรจภุณัฑ์ท่ีผลิตจากวสัดชุนิดเดียวมีความเหมาะสมในการ

นํามารีไซเคลิมากท่ีสดุ บรรจภุณัฑ์ท่ีทําจากวสัดหุลายชัน้และเคลือบให้เป็นเนือ้เดียวกนั (Mulitlayer 

Film) ก่อให้เกิดปัญหาในการแยกชนิดวสัดุ และยอ่ยสลายเพ่ือนํามาใช้ใหม ่ด้วยเหตนีุผู้้ออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์ในปัจจบุนัมกัจะใช้วสัดท่ีุเป็นเนือ้เดียวกนัเพ่ือความสะดวกในการรีไซเคลิ การออกแบบเพ่ือให้

บรรจภุณัฑ์สามารถนํากลบัมารีไซเคลิได้จงึต้องพิจารณาเลือกวสัดท่ีุเหมาะสมดงันี ้

- การออกแบบกระดาษเพ่ือการรีไซเคลิ กระดาษร้อยละ 90% ผลิตจากเย่ือไม้ 

ดงันัน้จงึสามารถนํากลบัเข้าสูก่ระบวนการรีไซเคลิได้งา่ย ข้อจํากดัของกระดาษท่ีผา่นกระบวนการรี

ไซเคลิคือคณุภาพจะลดลงเน่ืองจากเส้นใยจะสัน้กวา่เดมิ ทําให้มีความเหนียวน้อยกวา่กระดาษท่ีผลติ

จากเย่ือกระดาษใหม ่กระดาษท่ีผา่นกระบวนการรีไ ซเคลินิยมนําไปผลติเป็น กระดาษเขียน ถาดใสไ่ข ่

ถาดรองผลไม้ แผน่กนักระแทก และ กระดาษพิมพ์  
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5.2.6.6 ออกแบบเพ่ือให้สามารถกําจดัทิง้ได้อยา่งปลอดภยั บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้แล้ว 

ถ้าไมส่ามารถกําจดัทิง้ได้อยา่งปลอดภยัจะก่อให้เกิดปัญหาของขยะและมลพษิด้านตา่ง ๆ ตามมา

ปัจจบุนัพบว่าปัญหาจากการใช้บรรจภุณัฑ์ คือขยะบรรจภุณัฑ์นัน่เอง การกําจดัทิง้หลงัใช้สามารถทํา

ได้ 3 ทางคือ การหมกัให้ยอ่ยสลายเองตามธรรมชาต ิ (การทําปุ๋ ย ) การนําไปถมท่ี การเผาทําลายการ

กําจดัทิง้ดงักลา่วมีข้อดีและมีข้อจํากดัท่ีต้องพจิารณาดงันี ้

1. การหมกัขยะให้ยอ่ยสลายเองตามธรรมชาตเิกิดจากวสัดเุป็นสารอินทรีย์ท่ีถกู 

จลุินทรีย์ยอ่ยสลายได้ทําให้เกิดเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ ดงันัน้คณุสมบตัขิองวสัดท่ีุนํามาผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์จงึ

ต้องมีสว่นผสมหรือมาจากสารอินทรีย์ เชน่ กระดาษ ไม้ พลาสตกิ ท่ียอ่ยสลายได้ทําจากแป้ง เป็นต้น 

2. การนําขยะไปถมท่ีเป็นการให้ขยะสลายตวัเอง และถกูยอ่ยสลายด้วยจลุินทรีย์ 

วิธีนีต้้องทําอยา่งถกูต้อง ฉะนัน้อาจจะไมเ่กิดการยอ่ยสลายได้เน่ืองจากขาดความชืน้ ขาดออกซเิจน 

3. การเผาทําลายขยะเป็นการทําลายขยะท่ีสามารถนําพลงังานกลบัมาใช้ได้อีก 

และในขณะเดียวกนัก็อาจทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศเน่ืองจากสารพษิของขยะและ สามารถ

แพร่กระจายได้ในวงกว้าง 

5.2.6.7 ออกแบบโดยไมใ่ช้บรรจภุณัฑ์ เม่ือพิจารณาถึงหน้าท่ีของบรรจภุณัฑ์ 

อยา่งถ่องแท้ มกัจะพบวา่สามารถลดบรรจภุณัฑ์บางขัน้ออกไปได้โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์ขัน้ท่ี 2 สิ่งท่ี

เป็นปัญหาด้านบรรจภุณัฑ์คือใช้บรรจภุณัฑ์เกินความจําเป็น สินค้าบางกลุ่ มไมจํ่าเป็นต้องใช้บรรจุ

ภณัฑ์ เชน่ สนิค้าทางการเกษตร ได้แก่ ผลไม้เปลือกหนา เชน่ มะพร้าว มะมว่งดบิ ผกัจําพวกพืชหวัเชน่ 

หวัผกักาดขาว เป็นต้น สนิค้ากลุม่นี ้สามารถขนย้ายโดยใช้รถยนต์ และสามารถวางกองเพ่ือจําหนา่ย

ได้ การขายปลีกอาจจําเป็นต้องใช้ถงุบรรจซุึง่ก็สามารถลด บรรจภุณัฑ์ขนสง่ลงได้ระดบัหนึง่เป็นต้น ใน

กรณีท่ีหลีกเล่ียงการไมมี่บรรจภุณัฑ์ไมไ่ด้ ให้เปล่ียนเป็นใช้บรรจภุณัฑ์ให้น้อยลงโดยทัว่ไปให้ลดบรรจุ

ภณัฑ์ชัน้ท่ี 2 

5.2.6.8 ออกแบบสินค้าให้มีความเข้มข้นสงู หรือลดปริมาณนํา้ สินค้าหลายชนิด 

ท่ีสามารถผลติให้มีความเข้มข้นสงู เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถจะเตมินํา้หรือของเหลว เพ่ือทําให้เจือจางลง

เหมาะสมกบัการใช้ ทําให้บรรจภุณัฑ์มีขนาดเล็กลง หรือลดจํานวนบรรจภุณัฑ์ท่ีต้องใช้ลงได้ เป็นการ

ลดการใช้พลงังานในการขนสง่ และลดการใช้วสัด ุ

5.2.6.9 ออกแบบให้มีการรวมกลุม่สนิค้าตอ่หนว่ยบรรจ ุการรวมกลุม่ของหนว่ย 

สินค้า ย่ิงมากยอ่มมีโอกาสลดคา่ใช้จา่ยรวมของบรรจภุณัฑ์ ในแง่ของต้นทนุบรรจภุณัฑ์และคา่ขนสง่ 

เชน่ บรรจ ุ12 ขวด ตอ่กลอ่งยอ่มประหยดับรรจภุณัฑ์ได้ดีกวา่บรรจ ุ2 กลอ่ง กลอ่งละ 6 ขวด 
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5.2.6.10 ออกแบบให้ลดจํานวนสีท่ีใช้พิมพ์บนบรรจภุณัฑ์ การลดจํานวนสีท่ีพิมพ์ 

ย่อมเป็นการลดคา่ใช้จา่ยของบรรจภุณัฑ์ นกัออกแบบบรรจภุณัฑ์สมยัใหมจ่งึต้องออกแบบให้พิมพ์สี

น้อยท่ีสดุ เชน่ การพมิพ์สีเดียว และใช้ความสามารถในการออกแบบสร้างความเดน่และความเป็น

เอกภาพของตวับรรจภุณัฑ์ นอกจากสีท่ีใช้แล้ว วสัดเุสริมตา่งๆ ท่ีใช้กบับรรจภุณัฑ์ เชน่ สารยึ ดตดิหรือ

กาว จะต้องไมมี่สว่นผสมของโลหะหนกั เชน่ แคดเม่ียม, สารหน,ู ทองแดง,สงักะสี หรือใช้ผงเงินผงทอง

ในการพิมพ์ 

 5.2.7 การใช้สีในการออกแบบ (Color) 

 วิรุณ ตัง้เจริญ (2545: 137) กลา่ววา่ สี คือ วตัถท่ีุดดูกลืนสี สะท้อนแสงออกมาให้ปรากฎหรือ

สี คือ แสงท่ีกระทบวตัถ ุการกลา่วถึงแสงอาจจะเป็นแสงดวงอาทิตย์หรือแสงท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เชน่ แสง

จากไฟฟ้า สเปคตรัม (Spectrum) คือแสงท่ีตามนษุย์มองเห็นได้ นิวตนัได้ทดลองสอ่งแสงสีขาวให้ทะลุ

ผา่นแทง่แก้ว 3 เหล่ียม แสงท่ีทะลผุา่นออกมาจะเป็นสีมว่ง นํา้เงิน เขียว เหลืองส้ม และแดง 

 ปาพจน์ หนนุภกัดี (2553: 123) กลา่ววา่ สีเป็นตวัแสดงอารมณ์ได้ดีไมว่า่จะเป็นอารมณ์แบบ

จืดชืด เศร้าหมอง หรืออารมณ์ท่ีเกิดจากฤดกูาลตา่งๆ สามารถใช้สีแสดงอารมณ์ได้ทัง้สิน้ 

 ในปัจจบุนักระบวนการออกแบบจําเป็นต้องเข้าใจในเร่ืองของการรับรู้เก่ียวกบัสีและมนษุย์ สี

สามารถพบเห็นอ ยูท่ัว่ไปตามลกัษณะพืน้ผวิของวตัถท่ีุปรากฎตอ่สายตา ซึง่คณุภาพของสีท่ีมนษุย์เรา

สามารถมองเห็นนัน้มีอยู ่3 ประการ คือ สี ความสวา่ง และความเข้ม ซึง่โดยธรรมชาตเิราสามารถรับรู้สี

ได้ก็ตอ่เม่ือแสงได้ไปกระทบตอ่วตัถจุนสะท้อนมาเข้าท่ีตา โดยสีท่ีพบเห็นจะมีอยู ่ 2 ชนิด คือ สีที่เกิด

จากแสง และ สีท่ีเป็นสีของวตัถนุัน้  โดยคณุลกัษณะของสีท่ีเกิดขึน้ หรือ ความจดัของสี (Intensity) 

หมายถึง ความสดหรือความบริสทุธ์ิของสี  ๆ นัน้ เชน่ หากวตัถสีุเหลืองวา่งอยูใ่นสนามกลางแจ้ง แล้ว

ถกูเงาของต้นไม้ ซึง่มีสีนํา้ตาลเข้มพาดผา่นหรือตกกระทบลงบนวั ตถนุัน้ สีเหลืองท่ีอยูบ่นวตัถนุัน้จะมี

ลกัษณะท่ีเข้มขึน้ หรือ  มีความทบึของแสงเกิดขึน้ ทําให้สีของวตัถชุิน้นัน้มีความหมน่ของสีเกิดขึน้ 

ดงันัน้ นํา้หนกัของสี (Value) จงึมีความหมายถึง ความสวา่งหรือความมืดของสี เป็นต้น 

 หลักการใช้สีในการออกแบบ (Color Preception) 

 ในงานออกแบบนัน้การเลือกใช้สีถือเป็นสิ่งสําคญั โดยเฉพาะงานออกแบบบรรจภุณัฑ์ สีถึง

เป็นงานท่ีสะท้อนอารมณ์ บคุลิกของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ หรือการ

เลือกสีท่ีมีความจงูใจกวา่ผลติภณัฑ์ท่ีวา่งจําหนา่ยข้างเคียงกนันัน้ ยอ่มสง่ผลทางการตลาดท่ี ดีตามมา

ด้วย ลกัษณะของสีท่ีมีการจําแนกการใช้งานนัน้ มีอยู ่ 2 วิธีคือ การใช้สีกลมกลืน หรือ การใช้  สีคูต่รง

ข้าม ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของผลิตภณัฑ์ และความต้องการทางการส่ือสารตอ่ผู้บริโภค 

 ในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาการใช้สีเพิม่เตมิจาก เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC TREND 

2013 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 10 โครงสร้างแนวโน้วเทรนด์ 2013 

 

ท่ีมา: เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC TREND 2013. (2556: 7). 

 

 ซึง่จาการศกึษาโครงสร้างแนวโน้วเทรนด์ 2013 ผู้ วิจยัได้ศกึษา แนวความคดิด้าน สงัคมแหง่

ความเป็นหนึง่ (COMMUNITY OF UNITYX และ แนวความคดิด้าน สมดลุ ในธรรมชาต ิ(NATURAL 

HARMONY) ดงันี ้
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 แนวความคิดด้านสี สังคมแห่งความเป็นหน่ึง COMMUNITY OF UNITY 

สงัคมถือเป็นพืน้ท่ีซึง่รวมความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกนัการผสมผสานหรือสร้างความ

เหมือนตามมาตรฐานแบบโลกาภิวฒัน์จงึไมใ่ชส่ิ่งท่ียั่ งยืนหรือวฒันธรรมหลกัอีกตอ่ไปโลกกําลงั

เดนิหน้าสูย่คุแหง่ท้องถ่ินนยิมด้วยการค้นหาอตัลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีเสนห์่ พร้อมทําการ

ปรับพฒันา และสนบัสนนุ คนในพืน้ท่ีเดียวกนัให้เกิดการรวมกลุม่เพ่ือพฒันาศกัยภาพของการผลิตให้

ดีขึน้ แทนท่ีวิธีการผลิตแบบเบ้าหลอมอยา่งท่ีผา่นมา ท้องถ่ินกลายเป็นจดุหมายใหมข่องทกุแบรนด์ ทัง้

ในแง่ของแหลง่ผลิต แหลง่ต้นทนุทางภมูิปัญญา และสถานท่ีลงทนุ เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือและ

เครือขา่ยทางสงัคม รวมถึงเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวสําหรับผู้ ต้องการสมัผสัประสบการณ์ความเป็นอยูใ่น

ท้องท่ีอยา่งแท้จริงท้องถ่ินยงัหมายถึงพืน้ท่ีท่ีเราอยู ่ณ ขณะนัน้ ธุรกิจจะเร่ิมเน้นรูปแบบซึง่จําเพาะพืน้ท่ี 

(location-based service) เพ่ือแบง่ปันข้อมลูและประชาสมัพนัธ์ร้านค้า การรวมตวัในโลกเสมือนจริง

ยงัคงเป็นเครือขา่ยท่ีมีประสิทธิผล แตอ่าจเป็นเพียงต้นทางให้เราสามารถเข้าร่วมกลุม่ท่ีมีค วามสนใจ

คล้ายกนัได้งา่ยขึน้ เพราะมนษุย์ยงัต้องการท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์ด้วยการพบปะ และทํากิจกรรมร่วมกนั  

(เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC TREND 2013. 2556: 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 แนวความคดิด้านสี สงัคมแหง่ความเป็นหนึง่  COMMUNITY OF UNITY 

 

ท่ีมา: เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC TREND 2013. (2556: 96). 
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 แนวความคิดด้านสี สมดุล ในธรรมชาต ิNATURAL HARMONY 

 ธรรมชาตกิลายเป็นตวัแปรลําดบัต้น  ๆ ท่ีมนษุย์ต้องพจิารณาถึง ทัง้ภาวะท่ีคาดเดาไมไ่ด้และ

ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิลดจํานวนลงเร่ือย  ๆค  วามเป็นไปได้ครัง้ใหม ่คือ การมองหาพลงังานจาก

ทรัพยากรพืน้ฐานท่ีมีอยูร่อบ ๆ ตวั ซึง่ปัจจบุนัยงัคงมีการใช้ประโยชน์ไมม่ากนกั ไมว่า่จะเป็นลม ความ

ร้อน หรือแสงแดด ทะเลทราย จงึกลายเป็นทางเลือกสําหรับแหลง่พลงังานยคุใหม ่โดยไมใ่ชเ่พียงแหลง่

สบูนํา้มนัดบิแตก่ลายเป็นการใช้ประโยชน์จากความร้อนแห้งแล้งท่ีมีอยูอ่ยา่งเหลือเฟือจ นเกิดเป็น

ทรัพยากรลํา้คา่ นอกจากนัน้ยงัคํานงึถึงการสร้างความคุ้มคา่ให้กบัทรัพยากรท่ีใช้แล้วด้วยกรรมวิธีแบบ 

Upcycling ซึง่เป็นกระบวนการแปลงขยะหรือพลาสตกิเหลือใช้ ให้กลายเป็นวสัดหุรือผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่

ใช้งานได้อยา่งไมรู้่จบ ทัง้ยงัเปล่ียนมมุมอง เตมิความคดิสร้างสรรค์ให้สนกุ และมีลกูเลน่มากกวา่ท่ีเคย 

ในแง่แรงบนัดาลใจสําหรับผลิตภณัฑ์ ป่าดงดบิซึง่เป็นป่าผืนแรกและจดุเร่ิมต้นสําหรับมวลมนษุย์ส่ือถึง

ความใกล้ชิดและเป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาต ิสีสนัและรูปทรงขนาดใหญ่ท่ีสมมาตรและ เหมือนจริง  

(เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC TREND 2013. 2556: 134) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 แนวความคดิด้านสี สมดลุ ในธรรมชาต ิNATURAL HARMONY 

 

ท่ีมา: เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC TREND 2013. (2556: 136). 
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6. ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 

 6.1 หลักการและทฤษฎีทางการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

 ปัจจยัสําคญัในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ ถือเป็นสิ่งสะ ท้อนถึงความงามทางด้านศลิปะความ

เจริญทางวฒันธรรม และความก้าวหน้าทางนวตักรรมเทคโนโลยี นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์เพ่ือการ

ปกป้องผลิตภณัฑ์แล้วนัน้ ในปัจจบุนัถึงแม้วา่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทําให้รูปแบบของบรรจภุณัฑ์

เปล่ียนแปลงไป มีการใช้วสัดทุดแทนท่ีทนัสมยั แตบ่รรจภุั ณฑ์ของผลติภณัฑ์บางชนดิท่ีคงมีความ

ผกูพนักบัศลิปวฒันธรรมอยา่งใกล้ชิด สภาพสงัคมและวิถีการดํารงชีวิตในยคุใหมย่งัทําให้ประชาชน

สว่นใหญ่ต้องการสนิค้าท่ีอํานวยความสะดวกตอ่ชีวิตประจําวนั บรรจภุณัฑ์จงึได้รับการออกแบบให้

สนองตอบ ตอ่ความต้องการเหลา่นี ้โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ี ทนัสมยั สง่ผลให้สนิค้า เก็บรักษาได้นานขึน้

สะดวกตอ่การ ใช้สอย และการลําเลียงขนสง่ รวมทัง้สามารถสร้างจดุเดน่ให้กบัสินค้าในแง่ของ

คณุภาพอนัชว่ยสง่เสริมการตลาดเป็นองค์ประกอบแรกของการออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ี จําเป็นต้อง

ศกึษาอยา่งถ่ีถ้วนทัง้ในแงข่องกลุม่ผู้ ซือ้เป้าหมาย สถานท่ี และราคา เน่ืองจากบรรจภุณัฑ์เป็นสว่นหนึง่

ของระบบการค้าและการดํารงชีวิตของมนษุย์ วสัดท่ีุใช้ทําภาชนะบรรจจุงึ จําเป็นต้องคํานงึถึง

คณุสมบตัขิองวสัดขุ้อดี และข้อเสีย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต และข้อกําหนดของเทคโนโลยีในการ

ผลิต รวมถึงประโยชน์ใช้สอยของการใช้งานท่ีเ ก่ียวข้องกบัการออกแบบโครงสร้างบรรจภุณัฑ์นัน้ๆ เชน่ 

ประโยชน์ใช้สอยตอ่การใช้งานในการปิดเปิด การเทผลติภณัฑ์ การพกพา เป็นต้น 

 การส่ือความหมายระหวา่งผู้ผลติกบัผู้บริโภค ซึง่หมายถึงการแจ้งข้อมลูบอกรายละเอียดของ

ผลิตภณัฑ์ สรรพคณุ วิธีการใช้ รวมทัง้รูปภาพ เคร่ืองหม ายการค้า และตราสนิค้า สิง่เหลา่นีมี้ช่ือเรียก

รวมกนัวา่ กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ การออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์นัน้มีผลตอ่การดงึดดูและจงูใจตอ่

ผู้บริโภค มีความเดน่ ชดัเจน โดยอาศยัเทคนิคการพิมพ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้งานพิมพ์บนพืน้ผิวของบรรจุ

ภณัฑ์มีคณุภาพท่ีดี และยงัสามาร ถเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์ จากแนวคดิในเร่ืองของวฏัจกัรของ

ผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) เป็นการบง่ชีท้างการตลาดวา่เกิดการเปล่ียนแปลงและหมนุเวียนของ

ผลิตภณัฑ์อยูต่ลอดเวลา ผลิตภณัฑ์ทกุประเภทจะมีจดุของการอ่ิมตวัและถอยเน่ืองจากสภาพการ

แขง่ขนัทางเศรษฐกิจ และความ ต้องการของผู้บริโภคผลติภณัฑ์จงึจําเป็นต้องได้รับการพฒันาอยา่ง

ตอ่เน่ือง บรรจภุณัฑ์เป็นอีกหนึง่สว่นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์และการส่ือสารทางการตลาด

โดยตรง ซึง่การเปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือสีสนัของบรรจภุณัฑ์นัน้ ก็สามารถทําให้ผลิตภณัฑ์ดใูหมแ่ละ

นา่สนใจย่ิงขึน้ 
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 ปัจจัยโดยรวมท่ีส่งผลต่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบบรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์มีปัจจยั (Design Factors) ท่ีจําเป็นต้องคํานงึถึงโดย

มีปัจจยัพืน้ฐาน (วชัรินทร์ จรุงจิตสนุทร . 2548: 25) ท่ีนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสร้างสรรค์

ผลงานเชิงอตุสาหกรรม ซึง่ ปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคมุได้และเป็นตวักําหนด

องค์ประกอบของงานออกแบบท่ีสําคญัได้แก่ 

 1.  หน้าท่ีใช้สอย (Function) บรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ทกุชนิดจะต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถกูต้อง

ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภคต้องการ ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในหนึง่ผลิตภณัฑ์นัน้อาจมีหน้าท่ีใช้สอยอยา่งเดียวหรือหลายหน้าท่ีก็ได้ 

 2. ความสวยงาม (Aesthetics or Sales Appeal) บรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมา

นัน้ จะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสนั สวยงาม นา่ใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุม่ผู้บริโภค เป็นวิธีการเ พิม่มลูคา่

ผลติภณัฑ์ท่ีได้รับความนยิมและได้ผลดี เพราะความสวยงามเป็นความพงึพอใจแรกท่ีมนษุย์สมัผสัได้

ก่อน มกัเกิดจากรูปร่างและสีเป็นหลกั การกําหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบนัน้ ไมเ่หมือนกบัการ

กําหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม ซึง่สามารถท่ีจะแสดงหรือกําหนดรูปร่างและสี ได้ตามความนกึคดิ

ของจิตรกร แตใ่นงานออกแบบนัน้จําเป็นต้องยดึข้อมลูและกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสนั

ระหวา่งทฤษฎีทางศลิปะและความพงึพอใจของผู้บริโภคเข้าด้วยกนั ถึงแม้วา่มนษุย์แตล่ะคนมีการรับรู้

และความพงึพอใจในเร่ืองของความงามไมเ่ทา่กนั และไมมี่กฎเกณฑ์การตดัสนิ ใดๆ ท่ีเป็นตวัชีว้ดั แต่

คนเรามีแนวโน้มท่ีจะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกนัตามธรรมชาต ิ

 3. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) บรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีดีนัน้ต้องเข้าใจ

กายวิภาคเชงิกลเก่ียวกบัขนาด สดัสว่น ความสามารถและขีดจํากดัท่ีเหมาะสมสําหรับอวยัวะสว่น

ตา่งๆ  ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สกึท่ีดีและสะดวกสบายในการใช้ ทัง้ทางด้านจติวิทยา (Psychology) 

และสรีระวิทยา (Physiology) ซึง่แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะเพศ เผา่พนัธุ์ และสภาพแวดล้อม 

 4. ความปลอดภยั (Safety) บรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การดํารงชีพของมนษุย์ มีทัง้ประโยชน์และโทษในตวั การออกแบบจงึต้องคํานงึถึงความปลอดภยัของ

ชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสําคญั ไมเ่ลือกใช้วสัด ุสี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ท่ีเป็นอนัตรายตอ่

ผู้ใช้ หรือทําลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเล่ียงไมไ่ด้ต้องแสดงเคร่ืองหมายเตือนไว้ให้เห็นชดั เจนหรือมี

คําอธิบายการใช้งานแนบมากบัผลติภณัฑ์ด้วย 

 5.  ความแข็งแรง (Construction) บรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานัน้ จะต้องมีความ

แข็งแรงในตวั ทนทานตอ่การใช้งานตามหน้าท่ีและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด โครงสร้างมีความเหมาะสม

ตามคณุสมบตัขิองวสัด ุขนาด แรงกระทําในรูปแบบตา่งๆ จากการใช้งาน 
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 6.  ราคา (Cost) บรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ควรมีการกําหนดกลุม่เป้าหมายท่ีจะใช้วา่เป็นกลุม่

ใด อาชีพอะไร ฐานะเป็นอยา่งไร ซึง่จะชว่ยให้สามารถกําหนดแบบและประมาณราคาขายให้เหมาะสม

กบักลุม่เป้าหมาย การจะได้มาซึง่ผลติภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมนัน้ สว่นห นึง่อยูท่ี่การเลือกใช้ชนิดหรือ

คณุภาพของวสัดแุละวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว 

 7.  วสัด ุ(Material) การออกแบบควรเลือกใช้วสัดท่ีุมีคณุสมบตัด้ิานตา่งๆ ได้แก่ ความใสผิว

มนัวาว ทนความร้อน ทนกรดดา่ง ไมล่ื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอยของผ ลิตภณัฑ์

นัน้ๆ นอกจากนัน้ยงัต้องพจิารณาถึงความงา่ยในการดแูลรักษา สัง่ซือ้และคงคลงั รวมถึงจติสํานกึใน

การรณรงค์ชว่ยกนัพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วสัดท่ีุหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหมไ่ด้ (recycle) 

 8.  กรรมวิธีการผลิต (Production) บรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ทกุชนิดค วรออกแบบให้

สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยดัวสัด ุคา่แรงและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ แตใ่นบางกรณีอาจต้องออกแบบ

ให้สอดคล้องกบักรรมวิธีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีมีอยูเ่ดมิ 

 9.  การขนสง่ (Maintenance) บรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบควรคํานงึถึงการประหยดั

คา่ขนสง่ ความสะ ดวกในการขนสง่ ระยะทาง เส้นทางการขนสง่ (ทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ ) การใช้

พืน้ท่ีในการขนสง่ (มติคิวามจ ุกว้าง x ยาว x สงู) โดยการบรรจหีุบหอ่ต้องสามารถป้องกนัไมใ่ห้เกิดการ

ชํารุดเสียหายของผลิตภณัฑ์ได้ง่ายดงันัน้งานออกแบบบรรจภุณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีดี ต้องผสมผสาน

ปัจจยัตา่งๆ ทัง้รูปแบบ(form) ประโยชน์ใช้สอย (function) กายภาพเชงิกล (ergonomics) และอ่ืนๆ ให้

เข้ากบัวิถีการดําเนินชีวิต แฟชัน่ หรือแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้บริโภคเป้าหมายได้อยา่งกลมกลืนลงตวั 

มีความสวยงามโดดเดน่ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทางการตลาด แล ะความเป็นไปได้ใน

การผลติจํานวนมาก (mass production) 

 การออกแบบบรรจภุณัฑ์ อาจแบง่ประเภทลกัษณะการออกแบบได้ 2 ประเภท คือ การ

ออกแบบลกัษณะโครงสร้าง และ การออกแบบกราฟิก 

 

 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ (Structural Packaging Design) 

 การออกแบบลกัษณะโครงสร้าง หมายถึง เปรียบเสมือนงานในลกัษณะประตมิากรรม โดย

การออกแบบโครงสร้างของบรรจภุณัฑ์นัน้ ต้องคํานงึถึงลกัษณะรูปร่าง (shape) รูปทรง (form) ขนาด

และปริมาตร (size) ของวสัดท่ีุจะนํามาผลิต และประกอบเป็นภาชนะบรรจ ุให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีใช้

สอยในกระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ ต้องอาศยัความรู้และข้อมลูจากหลายด้านโดยสว่น

ใหญ่แล้วบรรจภุณัฑ์ท่ีต้องอาศยักระบวนการออกแบบจะอยูใ่นบรรจภุณัฑ์ประเภทปฐมภมูิ  

(Individual Package) และทตุยิภมู ิ (Inner Package) โดยปัจจยัตา่งๆ ขึน้อยูก่บัลกัษณะและความ

สอดคล้องในการบรรจ ุพืน้ท่ีในการจดัจําหนา่ย และความเ หมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภคจงึ
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สามารถกําหนดให้เกิดลกัษณะเฉพาะของรูปทรง รวมถึงการทําหน้าท่ีปกป้องผลติภณัฑ์ สะดวกในการ

ขนสง่ และเก็บรักษาโดยตรงอีกด้วย ดงันัน้กระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจภุณัฑ์จําเป็นต้องมีการ

วิเคราะห์กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้เชน่ 

 1. การกําหนดนโย บายหรือวางแผนยทุธศาสตร์ (Policy Formulation or Strategic 

Planning) หมายถึง การกําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการผลติ การกําหนดงบประมาณการ

จดัการ และการกําหนดสถานะของบรรจภุณัฑ์ 

 2.  การศกึษาและการวิจยัเบือ้งต้น (Preliminary Research) หมายถึง การศกึษาข้อมลูและ

หลกัการทางเทคโนโลยีการผลิตท่ีสอดคล้องกบัการออกแบบโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ 

 3.  การศกึษาความเป็นไปได้ของบรรจภุณัฑ์ (Feasibility Study) หมายถึง จากการศกึษา

ข้อมลูตา่งๆ จนถึงกระบวนการความเป็นไปได้ของบรรจภุณัฑ์ด้วยการร่างแบบ (Sketch Design) 

แสดงถึงรูปร่าง ลกัษณะ และส่ วนประกอบของโครงสร้างในแบบ 2 มิต ิและ 3 มติ ิหรืออาจใช้วิธีการ

อ่ืนๆ ในการศกึษาการขึน้รูปเป็นลกัษณะ 3 มิต ิในขัน้ตอนนีจ้งึมีการนําเสนอแนวคดิสร้างสรรค์ขัน้ต้น

ในหลายๆ แบบ เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในกรรมวิธีการผลิตและการบรรจ ุ

 4.  การพฒันาและการแก้ไขแบบ (Design Refinement) หมายถึง ขัน้ตอนกระบวนการขยาย

รายละเอียดปลีกยอ่ยตา่งๆ (detail design) ของแบบร่างให้ทราบอยา่งละเอียดโดยเตรียมเอกสารหรือ

ข้อมลูประกอบ มีการกําหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจ ุวสัด ุการประมาณราคาตลอดจนการ

ทดสอบบรรจภุณัฑ์ เพ่ือวิเคราะห์รูปร่าง รูปทรง ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีของบรรจภุณัฑ์ 

 5.  การพฒันาต้นแบบ (Prototype Development) หมายถึง จากกระบวนการพฒันาแบบ

ร่าง เข้าสูก่ระบวนการเขียนแบบ เพ่ือกําหนดขนาด รูปร่าง และสดัสว่น ของสว่นประกอบตา่ง  ๆ โดย

การกําหนดมาตราสว่น การกําหนดชนิดและประเภทของวสัดใุนการผลิต 

 6.  การผลิตจริง (Production) หมายถึง ขัน้ตอนการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม ตามแบบท่ี

กําหนดสดัสว่น และขนาด เพ่ือให้โครงสร้างของบรรจภุณัฑ์เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ เพ่ือนําไปบรรจุ

ผลติภณัฑ์และเข้าสูก่ระบวนการจําหนา่ย 

 

 แนวคดิในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ 

 โครงสร้าง หรือ รูปลกัษณ์ ของบรรจภุณัฑ์ หรืองานออกแบบผลิตภณัฑ์ สามารถอธิบายถึง

คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์โดยการมองเหน็จากภายนอก สว่นคณุประโยชน์ คือการรับรู้ทางอารมณ์เป็น

ความรู้สกึตา่งๆ ท่ีเกิดจากการใช้ผลติภณัฑ์ เชน่ เกิดความสบายใจ เกิดความเร้าใจ เกิดความเช่ือมัน่

เกิดความปลอดภยั โดยให้ความสําคญัถึงรูปทรง (Form) ของบรรจภุณัฑ์ เป็นหลกั 
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 สินีนาถ เลิศไพรวนั (2538 : 82) กลา่ววา่ รูปทรงถกูกําหนดให้มองเห็นได้ด้วยแสงและเงา

บริเวณ ซึง่เราหมายถึงรูปด้านทัง้หมดโดยรอบของวตัถ ุรูปทรงจะถกูกําหนดได้จากอยา่งอ่ืนอีกได้แก่ 

1. ประโยชน์ใช้สอย และวตัถปุระสงค์ 

2. โครงสร้างภายในวตัถ ุ

3. สว่นประกอบทางกายภาพ 

4. วสัดแุละกรรมวิธีการผลิต 

 

 รูปทรงสามารถจําแนกได้หลายทศิทาง โดยมีรากฐานมาจากรูปทรงทางธรรมชาต ิ (Natural 

Form) และรูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form) ดงันัน้รูปทรงสามารถจําแนกแบง่ออกได้ 5 แง่มมุท่ี

แตกตา่งกนั 

 1.  รูปทรงภายใน และ รูปทรงภายนอก (Interior and Exterior) คือ รูปทรงท่ีมีการอาศยัทัง้

รูปทรงภายในและรูปทรงภายนอก เชน่ บรรจภุณัฑ์ท่ีต้องการความงดงามภายนอกพร้อมๆ กบัต้องการ

ประโยชน์ใช้สอยภายในด้วย 

 2.  รูปทรงตนั และ กลวง (Solid and Hollow) คือ รูปทรงตนัมกัเป็นรูปทรงท่ีเก่ี ยวข้องกบัการ

เป็นก้อนไมไ่ด้ใช้งานภายใน ต้องการเพียงรูปทรงภายนอกเทา่นัน้ สว่นรูปทรงกลวงมกัจะมีความหนา

และโครงสร้างท่ีแข็งแรง เพราะจะมีบริเวณวา่งภายในวสัด ุ

 3.  รูปทรงปิด และ เปิด (Open and Close) เป็นได้ทัง้รูปทรงตนัและกลวง รูปทรงปิดเป็น

รูปทรงท่ีจบในตวั ไม่ ยอมให้บริเวณภายนอกเข้าได้ ได้แก่ เคร่ืองปัน้ดนิเผา ขวดพลาสตกิ หรือ  ภาชนะ

โลหะ รูปทรงเปิด เป็นรูปทรงท่ียอมให้เนือ้ท่ีภายนอกและภายในไหลสูก่นัและกนัได้ โดยไมมี่เส้นรอบรูป

ท่ีมาบรรจบกนัสนิท 

 4.  รูปทรงท่ีเป็นเส้น (Monolithic to Linear) เป็นรูปทรงท่ีมีลกัษณะโปร่ง มีการประสาน

ระหวา่งเส้นหลายๆ เส้นด้วยกนัจนเกิดเป็นรูปทรงรวม ไมเ่ป็นทัง้ทบึตนั และ กลวง แตเ่ป็นลกัษณะท่ีมี

ชอ่งจํานวนมากเป็นสว่นประกอบ 

 5. รูปทรงท่ีมีขนาดมาตรฐาน (Modular Units) รูปทรงประเภทนีมี้ลกัษณะพิเศษ คือสามารถ

นํามาใช้ตอ่กนัได้หลายๆ ชิน้ เพ่ือนําไปสูรู่ปทร งใหมมี่ขนาดเป็นจํานวนเทา่ของรูปทรงเบือ้งต้น 

(Original Form) รูปทรงมาตรฐานท่ีเป็นอิสระ เรียกวา่ โมดลุ (Module) 

 การออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีปรากฎในปัจจบุนั เกิดจากแนวคดิและการสร้างสรรค์ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ และการแก้ปัญหาของมนษุย์ มีทัง้ท่ีออกแบบสร้างขึน้มาใหม่ แตกตา่งจาก

ของเดมิหรือปรับปรุงตกแตง่ของเดมิ โดยมนษุย์ได้รับอิทธิพลจากรูปทรงท่ีก่อให้เกิดโครงสร้างจาก 2

แนวคดิ คือ 
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 1.  รูปทรงจากธรรมชาต ิ (Organic Form) เน่ืองจากธรรมชาตมีิความสําคญัและอยูร่ายล้อม

มนษุย์ ทัง้รูปทรงท่ีเป็นสิ่งมีชีวิต เชน่ พืช สตัว์ตา่งๆ และรูปทร งท่ีไมมี่ชีวิต เชน่ กรวด หิน ดนิ ทรายหรือ

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาต ิโดยมนษุย์ได้รับแรงบนัดาลใจ จากสิ่งเหลา่นีใ้นแง่มมุท่ีแตกตา่งกนัเชน่ 

ความเป็นระเบียบและสวยงาม (Beauty) ของดอกไม้ป่า ความลงตวัอยา่งมีแบบแผน (Order) ในรูป

หกเหล่ียมของรังผึง้ ความสนุทรียะของลวดลาย (Pattern) ในดอกทานตะวนั เป็นต้น แล้วถ่ายทอด

ความคดิออกมาในรูปของผลติภณัฑ์ ท่ีสามารถตอบสนอง 

 2.  รูปทรงท่ีมนษุย์สร้างขึน้ (Manmade Form) หมายถึงรูปทรงท่ีมนษุย์สร้างขึน้ มีอิทธิพลตอ่

งานออกแบบผลติภณัฑ์ และการออกแบบโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ โดยสว่นใหญ่จะมีลกัษณะสากลแ ละ

เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป รูปทรงดงักลา่วแบง่ตามวิธีการผลิตได้ 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีสร้างขึน้ด้วยมือหรือ

เคร่ืองมือพืน้ฐาน (Hand Tools) มีลกัษณะการใช้งานเฉพาะตามวตัถปุระสงค์ของนกัออกแบบ ผลติได้

จํานวนน้อย รูปทรงมีลกัษณะเฉพาะตวัไมซํ่า้กนัและประเภทท่ีสร้างขึน้ด้ว ยเคร่ืองจกัร (Machine 

Tools) มีรูปทรงท่ีเหมือนๆ กนั โดยผลิตออกมาเป็นจํานวนมากจากแมพ่ิมพ์ต้นแบบเดียวกนัใช้วสัดุ

อยา่งเดียวกนั 

 

 6.2 ทฤษฏีจิตวิทยาการรับรู้ 

 ความหมายของการรับรู้ (Perception) การรับรู้ เป็นกระบวนการทางความคดิและจิตใจของ

มนษุย์ท่ีแสดงออกมาถึงความรู้สกึนกึคดิ ความเข้าใจตอ่สิง่เร้าท่ีผา่นเข้ามาทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ 

การได้เห็น การได้ยิน การสมัผสั การลิม้รส และการได้กลิน่ แล้วมีการแสดงพฤตกิรรมออกมาอยา่งมี

จดุมุง่หมาย โดยมีแรงผลกัดนั จากความรู้และประสบการณ์เดมิ  

 เพ่ือความ เข้าใจในความหมายการรับรู้ ผู้ วิจยัจงึได้ทําการรวบรวมนยิามของการรับรู้ของ

นกัวิชาการและนกัจติวิทยาไว้หลายทา่น ดงันี ้

 แกริสนั และมากนู (Garrison; & Magoon. 1972: P.607) ให้กลา่วไว้วา่ กระบวนการซึง่

สมองตีความ หรือแปลข้อความท่ีได้จากการสมัผสั (Sensation) ของร่างกาย (ประสาทสมัผสัตา่ง ๆ ) 

กบัสิ่งแวดล้อมซึง่เป็นสิ่งเร้า ทําให้เราทราบวา่สิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมท่ีเราสมัผสันัน้เป็นอยา่งไร มี

ความหมายอยา่งไร มีลกัษณะอยา่งไร ฯลฯ การท่ีเราจะรับรู้สิง่เร้าท่ีมาสมัผสัได้นัน้ จะต้องอาศยั

ประสบการณ์ของเราเป็นเคร่ืองมือชว่ยในการตีความหมาย หรือ แปลความหมาย 

 กรรณิการ์ ภู่ ประเสริฐ (2527) ได้กลา่วไว้วา่ ผลของการเรียนรู้กบัความรู้สกึท่ีได้จากการ

สมัผสั โดยอาศยัอวยัวะรับการสมัผสัผา่นการแปลความหมายของการสมัผสันัน้ออกมาโดยอาศยั

ประสบการณ์เดมิหรือความรู้เดมิเป็นพืน้ฐาน ทําให้บอกได้วา่สิ่งเร้าท่ีมีสมัผสันัน้คืออะไร และมี

ความหมายวา่อยา่งไร 
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 ปรมะ สตะเวทิน (2546: 75) ได้กลา่วไว้วา่ เป็นกระบวนการตีความ สิ่งท่ีเราพบเห็นใน

สิง่แวดล้อม สว่นความหมาย (Meaning) คือ สิง่ท่ีเกิดจากกระบวนการตีความหมายหรือการรับรู้ กลา่ว

อีกนยัหนึง่ก็คือเรามีความหมายตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่อยา่งไร ยอ่มขึน้อยูก่ั บการท่ีเรารับรู้หรือตีความหมาย

สิ่งนัน้อยา่งไร ซึง่ในการรับรู้และตีความหมายสิ่งท่ีเราได้พบนัน้ อาศยัประสบการณ์ของเรา เพราะ

ประสบการณ์ของเรามีอิทธิพลตอ่การรับรู้และตีความหมายตอ่สิ่งท่ีเราพบ 

 พชันี เชยจรรยา (2543: 113) ได้กลา่วไว้วา่ เป็นกระบวนการทางจิตท่ีตอบ สนองตอ่สิ่งเร้าท่ี

ได้รับ เป็นกระบวนการเลือกรับสารและจดัสารเข้าด้วยกนั และตีความหมายของสารท่ีได้รับความ

เข้าใจ ความรู้สกึของตนโดยอาศยัประสบการณ์ ความเช่ือ ทศันคต ิและสิง่แวดล้อมเป็นกรอบในการ

รับรู้ 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 95) ได้กลา่วไว้วา่ เป็นกระบวนการท่ีมนษุ ย์เลือกทีจ่ะรับรู้สรุปการ

รับรู้และตีความหมายการรั บรู้จากสิ่งใดสิ่งหนึง่ท่ีสมัผสั เพ่ือสร้างภาพในสมองให้เห็นเป็นภาพท่ีมี

ความหมายและมีความกลมเกลียว 

 สนัตชิยั ฉ่ําจิตรช่ืน (2548) ได้กลา่ว ไว้วา่ ขบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนการเลือกสิ่งเร้า 

(Selection) การประมว ลสิ่งเร้า (Organization) และการแปลผลตีความสิ่งเร้า (Interpretation) 

นอกจากนีก้ารรับรู้ยงัเป็นขบวนการท่ีมีสว่นเก่ียวโยงกบัความจํา (Memory) ในตอนท่ีแปลผลตีความสิ่ง

เร้าจะต้องเทียบเคียงกบัประสบการณ์เดมิในความจํา 

 มาโนช สขุฤกษ์, วรารัตน์ รงคปราณี, สมยั จติต์หมวด (2523) ได้กลา่วไว้วา่ อาการสมัผสัท่ีมี

ความหมายและการรับรู้เป็นการแปลหรือการตีความแหง่สมัผสัท่ีได้รับออกมาเป็นสิ่งหนึง่สิ่งใดท่ีมี

ความหมายอนัเป็นสิ่งท่ีรู้จกัและเข้าใจ และในการแปลความหมายหรือตีความของการสมัผสั

จําเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดมิหรือความรู้เดมิ 

 จําเนียร ชว่งโชต ิ (2526: 177) ได้กลา่วไว้วา่ กระบวนการท่ีบคุคลได้นําเอาสิ่งท่ีตนได้เห็น ได้

ยิน ได้สมัผสั ได้รู้สกึจากสิง่เร้าภายนอกรอบตวับคุคลเข้ามาจดัระเบียบ และให้ความหมายโดยอาศยั

ประสบการณ์เดมิหรือความรู้สกึเดมิ ออกเป็นความรู้ ความเข้าใจ ท่ีเกิดขึน้ในจิตใจของต นเอง และ

กลา่วถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของคนเรามี มากมายหลายประการ แตพ่อสรุปได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 1.  ลกัษณะของสิง่เร้า ลกัษณะตา่ง ๆ ของสิง่เร้าก่อให้เกิดการรับรู้แก่บคุคลได้ตา่งกนั  เชน่ สิ่ง

เร้าท่ีมีความเข้มกวา่ มีการเปล่ียนแปลง มีการเกิดขึน้บอ่ย ๆ จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ดีหรือรวดเร็ว 

 2.  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับรู้ สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประการ คือ 

     ด้านร่างกาย เป็นลกัษณะของความผดิปกตขิองตวัรับสมัผสัผดิไปด้วย 
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    ด้านจิตวิทยา การรับรู้เป็นสิ่งท่ีเลือกสรรแล้ว เลือกท่ีจะสมัผสั เลือกเฉพาะสิ่ง ท่ีต้องการและ

แปลความหมายให้เข้ากบัตวัเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู้เดมิ ความต้องการ ทศันคต ิภาวะทางอารมณ์

และลกัษณะวฒันธรรม การรับรู้ของบคุคลจงึแตกตา่งตามคณุสมบตัสิว่นบคุคลและปัจจยัทางสงัคม 

 การรับรู้เป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้อนันําไปสูค่วามคดิ ค วามรู้ ความเข้าใจ 

เชิงเหตผุลและการท่ีบคุคลนกึคดิหรือเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่อาจจะมีเหตผุลหรือไมก็่ตามจะทําให้

บคุคลมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบตัติามแนวคดิหรือการรับรู้นัน้ ๆ 

 

 กระบวนการรับรู้ 

 กระบวนการรับรู้จะเกิดขึน้ได้ต้องมีครบทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ สิง่เร้า (Stimulus) ประสาท

สมัผสั (Sense Organs) และประสบการณ์เดมิหรือความรู้เดมิเก่ียวกบัสิง่เร้าท่ีได้สมัผสั กระบวนการ

ของการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งความเข้าใจ ความคดิ ความจํา การรู้สกึ การเรียนรู้ 

การตดัสินใจ การแสดงพฤตกิรรม การรับรู้แทรกอยูร่ะหวา่งสิ่ งเร้ากบัการตอบสนองสิง่เร้า ดงั

ภาพประกอบ 10 นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13     กระบวนการของการรับรู้ (กนัยา สวุรรณแสง. 2540) 

 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

 กนัยา สวุรรณแสง (2540 ) กลา่ววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของมนษุย์สามารถแบง่

ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 

 1.  ลกัษณะของผู้ รับรู้ ได้แก่ ด้านกายภาพ หมายถึง อวยัวะสมัผสัตา่ง ๆ เชน่ ห ูตา จมกูและ

ด้านจติวิทยา เชน่ ความจํา อารมณ์ ความพร้อม สตปัิญญา การสงัเกตพจิารณา ความสนใจ  ตัง้ใจ 

ทกัษะ คา่นิยม เจตคต ิวฒันธรรม ประสบการณ์เดมิ ฯลฯ อนัเป็นผลจากการเรียนรู้เดมิ 
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 2.  ลกัษณะของสิ่งเร้า การท่ีบคุคลรับรู้เร่ืองใด ๆ แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสิ่งเร้านัน้ดงึดดูความ

สนใจเพียงใด (Schermerhorn, Hunt and Osborn n.d. อ้างถึงใน วิมลมาศ สมใจ , 2542) กลา่วถึง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของบคุคล ดงัภาพประกอบ 11 นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  14  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของเชอร์เมอร์ ฮอร์นและออสบอร์น  

 (Schermer Horn & Osborn, n.d. อ้างถึงใน วิมลมาศ สมใจ, 2542) 

 

 กลา่วโดยสรุป การแปลความหมายของการสมัผสัซึง่ได้รับจากการได้เหน็ ได้สมัผสั แล้วแสดง

ออกมาเป็นความรู้สกึนกึคดิ ความเช่ือ และค วามเข้าใจในเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีได้สมัผสัเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของแตล่ะบคุคลเกิดขึน้ภายในตวัของบคุคล  และมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมท่ีบคุคลนัน้แสดงออกมา  

ดงันัน้ในงานวิจยันีแ้สดงถึงการสมัผสัด้วยมือ การสมัผสัด้วยการมองเห็น ของตวับรรจภุณัฑ์ ให้ผู้ รับรู้

ได้สมัผสัถึงตวับรรจภุณัฑ์วา่ ให้ความรู้สกึตอ่การสมัผสัท่ีแตกตา่งจาก บรรจภุณัฑ์แบบทัว่ไป 
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6.3 ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540: 29) กลา่ววา่พฤตกิรรมผู้บริโภคเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตั ิ

หรือแสดงออกของมนษุย์แตล่ะเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสิ นใจซือ้สินค้าและบริการ การตดัสินใจ

ดงักลา่วจะประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้ทางใจและทางกายท่ีจําเป็นสําหรับการตดัสินใจ และ

พฤตกิรรมผู้บริโภคจะเน้นการซือ้ของ ซึง่ผู้ ซือ้นําไปใช้บริโภคเอง การซือ้ของผู้บริโภคเกือบทัง้หมดจะซือ้

มาเพ่ือตอบสนองความต้องการสว่นตวั 

 ศริิวรรณ เสรีรัตน์ , ศภุร เสรีรัตน์ , ปณิศา มีจินดา และอรทยั เลิศวรรณวิทย์ (2550: 231) 

กลา่ววา่พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง การศกึษาถึงพฤตกิรรม การตดัสนิใจและการกระทําของผู้บริโภค

ท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สนิค้า นกัการตลาดจําเป็นต้องศกึษาและวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคด้ วย

เหตผุลหลายประการกลา่วคือ 

 1.  พฤตกิรรมผู้บริโภคมีผลตอ่กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทําให้ธุรกิจในทกุ ๆ ด้าน

ประสบความสําเร็จ ถ้ากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภค 

 2.  เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวความคดิทางการตลาด (Marketing Concept) ท่ีกลา่วไว้ในเร่ือง

การทําให้ลกูค้าพงึพอใจ ด้วยเหตนีุจ้งึต้องศกึษาถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภคเพ่ือจดัสิง่กระตุ้นหรือกลยทุธ์

การตลาดเพ่ือสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้ 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30) กลา่ววา่ ผู้บริโภค (Consumer) คือผู้ ท่ีมีความต้องการซือ้ (Needs) มี

อํานาจซือ้ (Purchasing Power) ทําให้เกิดพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) และพฤตกิรรม

การใช้ (Using Behavior) ดงันี ้

 1.  ผู้บริโภคเป็นบคุคลท่ีมีความต้องการ (Needs) การท่ีจะถือวา่ใครเป็นผู้บริโภคนัน้ บคุคล

นัน้จะต้องมีความต้องการผลติภณัฑ์ แตถ้่าบคุคลนัน้ไมมี่ความต้องการก็จะไมใ่ชผู่้บริโภค 

 2. ผู้บริโภคเป็นผู้ มีอํานาจซือ้ (Purchasing Power) ผู้บริโภคมีแคเ่พียงความต้องการอยา่งเดียว

ไมไ่ด้ แตจ่ะต้องมีอํานาจซือ้ด้วย ฉะนัน้การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคจงึต้องวิเคราะห์ไปท่ีตวัเงินของ

ผู้บริโภคด้วย 

 3.  การเกิดพฤตกิรรมการซื ้ อ (Purchasing Behavior) เม่ือผู้บริโภคมีความต้องการ และมี

อํานาจซือ้แล้วก็จะเกิดพฤตกิรรมการซือ้ เป็นต้นวา่ ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน ซือ้เม่ือใด ใครเป็นคนซือ้ใช้

มาตรการอะไรในการตดัสินใจซือ้ ซือ้มากน้อยแคไ่หน 

 4. พฤตกิรรมการใช้ (Using Behavior) ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมใ นการใช้สินค้าอยา่งไร 

การศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภคเป็นการศกึษาเก่ียวกบัการบริโภคสนิค้า ดงันัน้นกัการตลาด ต้องศกึษาวา่ 

สินค้าท่ีเขาจะทําการเสนอขายนัน้ ใครคือลกูค้า (Who) ผู้บริโภคซือ้อะไร (What) ทําไมจงึซือ้ (Why) ซือ้
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ท่ีไหน (Where) ซือ้บอ่ยเพียงไร (How Often) รวมทัง้ศกึษาวา่ใครมีอิทธิพลตอ่การซือ้ การศกึษา

พฤตกิรรมผู้บริโภค เป็นการศกึษาและวิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือให้

ทราบถึงลกัษณะความต้องการ พฤตกิรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภค ข้อมลูท่ีได้จะชว่ยให้นกัการ

ตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 

 ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 สามารถแบง่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคได้เป็น 2 ประการ คือ 

 1. ปัจจยัท่ีมีอยูภ่ายในตวับคุคล (Internal Variables) จะเป็นตวัควบคมุกระบวนการความคดิ

ภายในทัง้หมดของผู้บริโภค ประกอบด้วย 

   1.1  ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer’s Needs) หมายถึง สิ่งท่ีจําเป็นใด ๆ สําหรับ

ร่างกายทางกายภาพหรือจติใจ 

   1.2  แรงจงูใจ (Motive) หมายถึง สิ่งกระตุ้นหรือความรู้สกึท่ีเป็นสาเหตท่ีุทําให้บคุคลมีการ

กระทําหรือพฤตกิรรมในรูปแบบท่ีแนน่อน 

   1.3  บคุลกิภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะพเิศษของมนษุย์หรือลกัษณะอปุนสิยัท่ี

สร้างขึน้ภายในตวัของบคุคล ทําให้บคุคลแตล่ะบคุคลแตกตา่งไปจากคนอ่ืน 

   1.4 การเรียนรู้ (Awareness) หมายถึง การมีความรู้ในบางสิง่บางอยา่งได้โดยผา่น

ประสาททัง้ 5 ซึง่ประกอบด้วยปัจจยั 3 อยา่ง คือ 

    -  การรับรู้ (Perception) หมายถึง การตีความหมายของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งของหรือ

ความคดิท่ีสงัเกตเห็นได้ หรืออะไรก็ตามท่ีถกูนําเข้ามาสูค่วามสนใจของผู้บริโภคโดยผา่นประสาททัง้ 5 

    - ทศันคต ิ (Attitudes) หมายถึง กลุม่กว้าง ๆ ของความรู้สกึท่ีมีอยูภ่ายใน ตวัมนษุย์

หรือความเห็นท่ีเป็นรูปแบบของพฤตกิรรมของบคุคล 

    -  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในความนกึคดิของผู้บริโภค 

การตอบสนองหรือพฤตกิรรมอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการได้ปฏิบตัปิระสบการณ์หรือการเกิดขึน้ของ

สญัชาตญาณ 

 2. ปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอกบคุค ล (External Variables) บคุคลจะได้รับอิทธิพลจากสิง่แวดล้อม

อยูเ่ร่ือยๆ ตลอดเวลา ปัจจยัภายนอกของบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมผู้บริโภคสามารถแบง่ออก

กว้าง ๆ ได้ 5 ปัจจยั คือ 

  2.1  อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) อิทธิพลอนัเกิดจากสมาชิกภายในครอบครัว 

  2.2 อิทธิพลของสงัคม (Social Influences) อิทธิพลท่ีเกิดจากการตดิตอ่กนัของบคุคลทกุ

คนกบับคุคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากครอบครัวและธุรกิจ 
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  2.3 อิทธิพลของธุรกิจ (Business Influences) หมายถึง การต้องตดิตอ่โดยตรงของบคุคล

ท่ีมีตอ่ธุรกิจ ไมว่า่จะเป็น ณ สถานท่ีของร้านค้า หรือโ ดยผา่นทางการขายโดยใช้ตวับคุคลและการ

โฆษณา 

  2.4 อิทธิพลของวฒันธรรม (Cultural Influences) หมายถึง มีความเช่ืออยูใ่นตวับคุคล

และการลงโทษในสงัคมท่ีได้มีการพฒันาขึน้อยูต่ลอดเวลาด้วยระบบของสงัคมนัน้ ๆ 

  2.5 อิทธิพลทางเศรษฐกิจและอิทธิพลของรายได้ (Economic or Income Influences) 

หมายถึง ข้อกําหนดหรือตวักําหนดท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคในรูปแบบของตวัเงินและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องด้วย 

 ศริิวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลกัษิตานนท์ , ศภุร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2541: 81-94) 

จดุเร่ิมต้นของโมเดลนีอ้ยูท่ี่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทําให้เกิดความต้องการสิง่กระตุ้นผา่นเข้ามาใน

ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box) ซึง่เปรียบเสมือนกลอ่งดําซึง่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่

สามารถคาดคะเนได้ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะตา่ง ๆ ของผู้ ซือ้ แล้วทําให้

เกิดการตอบสนอง (Response) หรือการตดัสินใจของผู้ ซือ้ การซือ้หรือไมซื่อ้สามารถแสดงได้ตาม

แบบจําลองโมเดลท่ีเรียกวา่ “S - R Theory” โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงันี ้

 1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิง่กระตุ้นอาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 

และสิง่กระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะต้องสนใจและจดัสิ่งกระตุ้นภายนอก 

เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ สิ่งกระตุ้นถือวา่เป็นเหตจุงูใจให้เกิดการซือ้สินค้า (Buying 

Motive) ซึง่อาจใช้เหตจุงูใจซือ้ด้านเหตผุล และใช้เหตจุงูใจให้ซือ้ด้านจิตวิทยา (อารมณ์ ) ก็ได้ สิ่ง

กระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

  -  สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีนกัการตลาดสามารถ

ควบคมุและต้องจดัให้มีขึน้ เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ประกอบด้วย 

  -  สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เชน่ การออกแบบผลติภณัฑ์ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้น

ความต้องการ 

  -  สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เชน่ การกําหนดราคาของสินค้าให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์

โดยพจิารณาลกูค้าเป้าหมาย 

  -  สิง่กระตุ้นด้านจดัชอ่งทางการจําหนา่ย (Distribution หรือ Place) เชน่ จดัจําหนา่ย

ผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือวา่เป็นการกระตุ้นความต้องการซือ้ 
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  -  สิง่กระตุ้นด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) เชน่ การโฆษณาสม่ําเสมอการใช้

ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลเหลา่นี ้

ถือวา่เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซือ้ 

 1. สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคท่ีอยูภ่ายนอก

องค์การซึง่บริษัทควบคมุไมไ่ด้ สิ่งกระตุ้นเหลา่นี ้ได้แก่ 

  -  สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน่ สถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ รายได้ของ

ผู้บริโภคเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่ความต้องการของบคุคล 

  -  สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เชน่ การนําเทคโนโลยีใหมด้่านฝา กถอนเงิน

อตัโนมตัสิามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึน้ 

  -  สิ่งกระตุ้นทางด้านกฎหมายและทางการเมือง (Law and Political) เชน่ กฎหมายเพิ่ม  

หรือลดภาษีสินค้าใด สินค้าหนึง่ จะมีอิทธิพลตอ่การเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ ซือ้ 

  -  สิ่งกระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เชน่ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลตา่งๆ

จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้สินค้าในเทศกาลนัน้ 

 2. กลอ่งดําหรือความรู้สกึนกึคดิขอ งผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box) ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ท่ี

เปรียบเสมือนกลอ่งดํา (Black Box) ซึง่ผู้ผลติหรือผู้ขายไมส่ามารถทราบได้ จงึต้อง พยายามค้นหา

ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลมาจากลกัษณะของผู้ ซือ้ และกระบวนการ

ตดัสินใจของผู้ ซือ้ 

  -  ลกัษณะของผู้ ซือ้ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผู้ ซือ้มีอิทธิพลจากปัจจยัตา่ง ๆ 

คือ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา ซึง่รายละเอียดใน

แตล่ะลกัษณะจะกลา่วถึงในหวัข้อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมผู้บริโภค 

  -  กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้ ซือ้ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วยขัน้ตอน คือ 

การรับรู้ ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤตกิรรม

ภายหลงัการซือ้ ซึง่มีรายละเอียดในแตล่ะกระบวนการจะกลา่วถึงในหั วข้อกระบวนการตดัสิ นใจของผู้

ซือ้ 

 3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buy’s Response) หรือการตดัสิ นใจซือ้ของผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้

(Buyer’s Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

  -  การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) ตวัอยา่งในการเลือกผลติภณัฑ์อาหารเช้า  

ทางเลือก คือ นมสดกลอ่ง บะหม่ีสําเร็จรูป ขนมปัง 

  -  การเลือกตราสนิค้า (Brand Choice) ตวัอยา่งผู้บริโภคเลือกนมสดกลอ่ง จะเลือกย่ีห้อ

โฟร์โมสต์ มะล ิเป็นต้น 
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  -  การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) ตวัอยา่ง ผู้บริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสนิค้าหรือ

ร้านค้าใกล้บ้านร้านใดร้านหนึง่ 

  -  การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Choice) ตวัอยา่งผู้บริโภคจะเลือกเวลาเช้า

กลางวนั หรือเย็น ในการซือ้นมสดกลอ่ง 

  -  การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase Amount) ตวัอยา่งผู้บริโภคจะเลือกวา่จะซือ้หนึง่

กลอ่ง คร่ึงโหล หรือวา่หนึง่โหล 

 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายน อกท่ีมีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค           

(คอตเลอร์. 2546: 250-265) 

 การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความต้องการของ

ผู้บริโภคด้านตา่ง ๆ และเพ่ือท่ีจะจดัสิ่งกระตุ้นทางการตลาดท่ีเหมาะสม เม่ือผู้ ซือ้ได้รับการกระตุ้นท าง

การตลาด หรือสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ผา่นเข้ามาในความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ ซึง่เปรียบเสมือนกลอ่งดําท่ีผู้ขาย

ไมส่ามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายและนกัการตลาดก็คือค้นหาวา่ลกัษณะของผู้ ซือ้และความรู้สกึ

นกึคดิได้รับอิทธิพลจากสิง่ใดบ้าง การศกึษาถึงลกัษณะของผู้ ซือ้ท่ีเป็ นเป้าหมายจะมีประโยชน์สําหรับ

นกัการตลาด คือ ทราบความต้องการและลกัษณะของลกูค้าเพ่ือท่ีจะจดัสว่นประสมทางการตลาดตา่ง  ๆ

กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ ซือ้ท่ีเป็นเป้าหมายได้ถกูต้องลกัษณะของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจติวิทยา โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้  

 1.  ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural Factor) เป็นสญัลกัษณ์และสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ โดยเป็นท่ี

ยอมรับจากรุ่นหนึง่จนถึงรุ่นหนึง่ โดยเป็นตวักําหนดและควบคมุพฤตกิรรมของมนษุย์ในสงัคมหนึง่ 

คา่นิยมในวฒันธรรม จะกําหนดลกัษณะของสงัคม และกําหนดความแตกตา่งของสงัคมหนึง่จากสงัคม

อ่ืน วฒันธรรมเป็นสิ่งกําหนดความต้องการ และพฤตกิรรมบคุคล วฒันธรรมแบง่ออกเป็นวฒันธรรม

พืน้ฐาน วฒันธรรมยอ่ย และชัน้ของสงัคมโดยมีรายละเอียดดงันี ้

     1.1 วฒันธรรมพืน้ฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพืน้ฐานของบคุคลในสงัคม 

     1.2  วฒันธรรมกลุม่ยอ่ย (Subculture) 

    - กลุม่เชือ้ชาต ิ(Nationality Groups) มีการบริโภคสนิค้าท่ีแตกตา่งกนั 

     - กลุม่ศาสนา (Religious G roups) แตล่ะกลุม่มีประเพณีตา่งกนัจงึมีผลกระทบตอ่

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

    - กลุม่สีผวิ (Racial Groups) 

    - พืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์ (Geographical Areas Region) หรือท้องถ่ิน ทําให้เกิดการ

ดํารงชีวิตท่ีแตกตา่งกนัและมีอิทธิพลตอ่การบริโภคท่ีแตกตา่ง  
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    - กลุม่อาชีพ (Occupational) 

    - กลุม่ยอ่ยด้านอาย ุ(Age) เชน่ ทารก เดก็ วยัรุ่น ผู้ใหญ่วยัทํางานและผู้สงูอายุ 

     - กลุม่ยอ่ยด้านเพศ (Sex) ได้แก่ เพศหญิง เพศชาย ชัน้ของสงัคม หมายถึง การแบง่

ของสงัคมออกเป็นระดบัฐานะท่ีแตกตา่งกนั การแบง่ชัน้ทางสงัคมโดยทัว่ไปถือเกณฑ์รายได้ทรัพย์สิน

หรืออาชีพ ชัน้ของสงัคมเป็นอีกปัจจยัหนึง่ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค แตล่ะชัน้ของ

สงัคมจะมีลกัษณะคา่นยิมและพฤตกิรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง 

 2.  ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจําวนั มีอิทธิพลตอ่

พฤตกิรรมการซือ้ ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วยกลุม่อิทธิพล ครอบครัวบทบาท และสถานะของผู้ ซือ้ 

   2.1 กลุม่อิทธิพล เป็นกลุม่ท่ีบคุคล เข้าไปเก่ียวข้องด้วย กลุม่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ทศันคติ

ความคดิเห็น และคา่นิยมของบคุคล ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบ้าน 

  2.2  ครอบครัว (Family) บคุคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสดุตอ่ทศันคตคิวาม

คดิเห็น และคา่นิยมของบคุคล  สิ่งเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมซือ้ของครอบครัว 

     2.3 บทบาทและสถานะ (Role and Status) บคุคลจะเก่ียวข้องกบัหลายกลุม่ เชน่ครอบครัว 

กลุม่อ้างอิง องค์การ และสถาบนัตา่งๆ บคุคลจะมีบทบาท และสถานะท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่ 

 3.  ปัจจยัสว่นบคุคล (Personal Factor) เป็นการตดัสินใจของผู้ได้รับอิ ทธิพลจากลกัษณะ

สว่นบคุคลทางด้านตา่งๆ ได้แก่ อาย ุขัน้ตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ

การศกึษา รูปแบบการดํารงชีวิต บคุลกิภาพ 

  3.1 อาย ุ (Age) อายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีความต้องการผลติภณัฑ์ตา่งกนั การ แบง่กลุม่

ผู้บริโภคตาม อายปุระกอบด้วย ต่ํากวา่ 6, 6 - 11, 12 - 19, 20 - 34, 35 - 49, 50 - 64 ปีขึน้ไป เชน่

กลุม่วยัรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม ่และชอบสินค้าประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

   3.2 ขัน้ตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) แตล่ะขัน้ตอนจะมีลกัษณะ

การบริโภคแตกตา่งกนั 

   3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตล่ะบคุคลจะนําไปสูค่วามจําเป็นและความต้องการ

สินค้าและบริการ ท่ีแตกตา่งกนั 

  3.4  รายได้ (Income) นกัการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้สว่นบคุคลการออม

และอตัราดอกเบีย้ ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายได้ต่ํา กิจการต้องปรับปรุงด้านผลติภณัฑ์ การจดั

จําหนา่ย การตัง้ราคา 

  3.5 การศกึษา (Education) ผู้ มีการศกึษาสงูมีแนวโน้มจะบริโภคผลติภณัฑ์ท่ีมี คณุภาพดี

มากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต่ํา 

 



67 

 

  3.6 รูปแบบการดํารงชีวิต นกัการตลาดมีความเช่ือวา่ในการเลือกผลติภณัฑ์ของบคุคล

ขึน้อยูก่บัแบบการดํารงชีวิต คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคดิเห็น 

 4.  ปัจจยัทางด้านจติวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซือ้ของเป็นปัจจยัภายในตวั

ผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ และการใช้สินค้าปัจจยัภายในประกอบด้วย 

   4.1 การจงูใจ (Motive) หมายถึง พลงักระตุ้น (Drive) ท่ีมีอยูภ่ายในตวับคุคลซึง่กระตุ้น ให้

บคุคลปฏิบตั ิ

   4.2  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึง่แตล่ะบคุคลได้รับเลือกสรรจดัระเบียบและ

ตีความหมายข้อมลูท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรืออาจหมายถึงกระบวนการของความเข้าใจ (การ

เปิดรับ) ของบคุคลท่ีมีตอ่โลกท่ีเขาอาศยัอยู ่จากความหมายนีจ้ะเหน็วา่การรั บรู้เป็นกระบวนการของ

แตล่ะบคุคลซึง่อยูก่บัลกัษณะปัจจยัภายใน เชน่ ความเช่ือความต้องการประสบการณ์ และอารมณ์ 

และยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัภายนอก คือ สิ่งกระตุ้น การรับรู้จะพิจารณาเป็น  กระบวนการกลัน่กรอง การ

รับรู้จะแสดงถึงความรู้สกึจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาด และได้รู้สกึ 

  4.3  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง ก ารเปล่ียนแปลงในด้านพฤตกิรรมและ ความโน้ม

เอียงพฤตกิรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา การเรียนรู้ของบคุคลเกิดขึน้เม่ือบคุคลได้รับสิ่งกระตุ้น 

(Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึง่ก็คือทฤษฎีสิ่งกระตุ้นการตอบสนอง (Stimulus-

Response Theory = S-R Theory) นกัการตลาดได้ประยกุต์ใช้ทฤษฎีนีด้้วยการโฆษณาซํา้แล้วซํา้อีก 

หรือจดัการสง่เสริมการขาย เพ่ือทําให้เกิดการตดัสินใจซือ้และใช้สินค้าเป็นประจํา (เป็นการตอบสนอง ) 

การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ในอดีตอยา่งไรก็ตามสิ่งกระตุ้นนัน้จะมีอิทธิพลท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ได้

ต้องมีคณุคา่ในสายตาของลกูค้า 

   4.4  ความเช่ือถือ (Belief) เป็นความคดิท่ีบคุคลยดึถือเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่เป็นผลมา

จากประสบการณ์ในอดีต เชน่ เอสโซส่ร้างให้เกิดความเช่ือถือวา่ นํา้มนัเอสโซมี่พลั งสงู โดยการใช้

สโลแกนวา่จบัเสือใสถ่งัพลงัสงู เป๊ปซ่ีสร้างให้เกิดความเช่ือถือวา่เป็นรสชาดของคนรุ่นใหม ่นํา้มนัไร้สาร

ตะกัว่ในชว่งแรกผู้บริโภคเกิดความเช่ือถือวา่ การใช้นํา้มนัไร้สารตะกัว่มีปัญหากบัเคร่ืองยนต์ ซึง่เป็น

ความเช่ือในด้านลบท่ีนกัการตลาดต้องรณรงค์เพ่ือแก้ไขความเช่ือถือท่ีผิดพลาด 

   4.5  ทศันคต ิ(Attitude) หมายถึง ความรู้สกึนกึคดิของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ หรืออาจ

หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางท่ีสม่ําเสมอ 

   4.6 บคุลกิภาพ (Personality) เป็นรูปแบบลกัษณะของบุ คคลท่ีจะเป็นตวักําหนด

พฤตกิรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลกัษณะด้านจติวิทยาท่ีมีลกัษณะแตกตา่งของบคุคลซึง่

นําไปสูก่ารตอบสนองท่ีสม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอ่สิ่งกระตุ้น 
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   4.7  ความเข้าใจตนเอง (The Self-Concept) เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีกําหนดพฤตกิรรมของบคุคล 

มีนกัจติวิทยาบางคนได้แยกความแตกตา่งระหวา่งความเข้าใจตนเองท่ีแท้จริง (Actual Self Concept) 

คือ วิธีท่ีบคุคลต้องการให้ตนเองถกูมองหรือปรารถนาให้ตนเองเข้าใจเก่ียวกบัตนในแบบใด ซึง่ทําให้

นกัการตลาดสามารถคาดได้วา่ อะไรคือเป้าหมายของผู้บริโภค 

 

 6.4 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

 สว่นประสมทางการตลาด เป็นแนวคดิท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ทางการตลาดเพราะการบริหาร

การตลาดเพ่ื อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า นกัการตลาดจะใช้สว่นประสมทางการตลาดเป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาให้สอดคล้องกบัตลาดเป้ าหมาย จากการศกึษาค้นคว้าได้มีนกัวิชาการหลาย

ทา่นได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ดงันี ้

 แลมป์ แฮร์ และแมคคาเนียล (พบิลู ทีปะปาล . 2545: 42; อ้าง อิงจาก amb, Hair; & 

McDaniel. 2000: 44) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สว่นประสมทางการตลาด หมายถึง การนํากลยทุธ์

เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ การจดัจําหนา่ย การสง่เสริมการตลาด และการกําหนดราคา มาประสมกนัเป็นหนึง่

เดียว จดัทําขึน้โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนกบัตลาดเป้าหมาย และทําให้เกิดความ

พงึพอใจซึง่กนัและกนัสองฝ่าย 

 คอตเลอร์ (Kotler. 2006: 99) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สว่นประสมทางการตลาด หมายถึง ชดุ

ของเคร่ืองมือตา่ง ๆ ทางการตลาด ซึง่ประกอบไปด้วย เคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 

(Product) ราคา (Price) การจดัจําหนา่ย (Place or Distribution) และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

ซึง่เรียกสัน่ ๆ วา่ “4P’s”  

 จากความหมายท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ สว่นประสมทางการตลาด หมายถึง ก ารนํากล

ยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดัจําหนา่ย การสง่เสริมทางการตลาด มาใช้กระตุ้น

การขายให้เกิดขึน้ 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 

 นกัการตลาดนิยมใช้เคร่ืองมือจํานวนมากในการท่ีจะก่อให้เกิดการตอบสนองท่ีคาดหวงัไว้

จากกลุม่ผู้บริโภคเป้าหมาย โดยเคร่ือ งมือตา่ง ๆ เหลา่นีถ้กูสร้างขึน้และจดักลุม่เข้าไว้ด้วยกนั เรียกวา่ 

สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือเป็นท่ีรู้จกักันดีในช่ือยอ่ “4P’s” นกัวิชาการหลายทา่น

ได้กลา่วถึงทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดไว้ดงันี ้
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 สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix’s = 4P’s) ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย (Place) และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) โดยสามารถ

อธิบายได้ดงันี ้

 1.  ผลติภณัฑ์ หมายถึง ตวัสนิค้าหรือบริการ ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ หมายถึง ตวัสนิค้าบวกกั บ

ความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผู้บริโภคได้รับจากการซือ้สินค้านัน้ซึง่รวมถึงคณุภาพท่ีดีเป็นท่ียอมรับ

ของผู้บริโภคด้วย การผลติสนิค้าหรือบริการจะเก่ียวข้องกบั การกําหนดผลประโยชน์ท่ีจะนําเสนอโดย

กิจการจะตดิตอ่ส่ือสาร และสง่มอบผลประโยชน์นีใ้ห้แก่ผู้บริโภคผา่นทางคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์ 

(Kotler; & Armstrong. 2006: 48) ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

 คณุภาพของผลิตภณัฑ์ แบง่เป็นดงันี ้

  1.1 ระดบัในการสร้างผลิตภณัฑ์นัน้ต้องเร่ิมต้นจากการเลือกระดบัคณุภาพ (Quality 

level) ซึง่จะสนบัสนนุตําแหนง่ของผลิตภณัฑ์ในตลาดเป้าหมาย 

  1.2 ความสอดคล้อง คณุภาพสงู หมายถึง ความสอดคล้องของคณุภาพในระดบัสู ง ดงันัน้

ตามแนวคดินี ้คณุภาพของผลติภณัฑ์จงึหมายถึง คณุภาพของความสอดคล้อง (Conformance 

Quality) ซึง่หมายถึง ปราศจากผลติภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน และมีความสอดคล้องในการสง่มอบผล

ของการปฏิบตังิานในระดบัท่ีตัง้เป้าหมายไว้ 

  1.3 รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ กิจการสามาร ถเสนอผลิ ตภณัฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทําให้

รูปลกัษณ์เ ป็นเคร่ืองมือในการแขง่ขนั เพ่ือ สร้างความแตกตา่งระหวา่งผลติภณัฑ์ของ กิจการกบั

ผลิตภณัฑ์ของคูแ่ขง่ขนั การเป็นผู้ผลิตรายแรกท่ีแนะนําสินท่ีจําเป็นและมีคณุคา่ด้วยรูปลกัษณ์ใหมจ่ะ

เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิผลในการแขง่ขนั 

  1.4 รูปแบบและการออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึง่ในการเพิ่มคณุคา่

ให้แก่ลกูค้า คือ การสร้างลกัษณะเดน่ให้รูปแบบและการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบเป็นแนวคดิ

ท่ีกว้างกวา่รูปแบบ คือ รูปแบบเป็นการอธิบายสิ่งท่ีปรากฏของผลิตภณัฑ์รูปแบบเป็นลกัษณะท่ีรับรู้ได้

ด้วยสายตา รูปแบบท่ีดดีูของผลิตภณัฑ์ 

 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินค้าท่ีหลายประเภทให้เลือกซือ้ สินค้ามีหลายย่ีห้อให้เลือกซือ้ สินค้ามี

หลายขนาดให้เลือกซือ้ สนิค้าตรงกบัความต้องการ สนิค้ามีคณุภาพสนิค้าสะอาด มีสนิค้าตามโอกาส

และเทศกาลจําหนา่ย สินค้ามีบรรจภุณัฑ์ท่ีทนัสมยั รูปแบบความทั นสมยัของผลิตภณัฑ์มีบริการจดัสง่

สินค้า มีบริการทดสอบการใช้งานของสินค้าก่อนซือ้ มีการรับคืนสินค้า 

 2.  ราคา เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญั ราคากบัคณุภาพผลิตภณัฑ์จะเป็นองค์ประกอบท่ีผู้บริโภคใช้

พิจารณาตดัสินใจซือ้กลา่ว คือ ราคาต้องเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ในการคํานวณราคาสิน ค้าหรือบริการ

นัน้โดยทัว่ไปจะใช้ปัจจยัหลกั ๆ 5 ปัจจยั (วิทวสั รุ่งเรืองผล. 2545: 152-155) คือ 
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   2.1 ความต้องการของตลาด ปริมาณความต้องการท่ีกลุม่ผู้บริโภคมีตอ่สนิค้าหรือบริการ

นัน้ จะมีความสมัพนัธ์กบัระดบัราคา กลา่วคือ เม่ือระดบัราคาสงูขึน้ปริมาณความต้อง การสินค้าหรือ

บริการนัน้จะต่ําลง และเม่ือระดบัราคาต่ําลงปริมาณความต้องการสินค้า หรือบริการของผู้บริโภคจะ

สงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม ความต้องการของตลาดท่ีสมัพนัธ์กบั ราคาก็มีขอบเขตจํากดั คือ เม่ือราคาปรับสงู

ขีน้ถึงระดบัหนึง่ ความต้องการจะลดต่ํามากจนถึงศนูย์ กลบัอาจทําให้ปริม าณความต้องการลดลงได้ 

และเม่ืออยูใ่นภาวะนีย่ิ้งสนิค้าและบริการลดราคาต่ําลงมากเทา่ไรก็ทําให้ปริมาณความต้องการลดลง

ต่ํามากขึน้ ซึง่ปรากฏการณ์นีเ้รียกวา่ ความต้องการผกผนั 

   2.2  การแขง่ขนัในตลาด ราคาของคูแ่ขง่ขนั เป็นปัจจยัสําคญัในการกําหนดราคาในตลาด

จะถกูผู้บริโภคใ ช้เปรียบเทียบในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ เราจําเป็นต้องตัง้

ราคาเทา่กบั คูแ่ขง่ขนั เราอาจตัง้ราคาสงูกวา่หรือต่ํากวา่ก็ได้โดยพจิารณาถึงภาพพจน์ด้านคณุภาพ

ของเรากบัคูแ่ขง่ขนั 

  2.3  กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั ผลิตภณัฑ์บางประเภทเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรัฐบ าล

ควบคมุมิให้ตัง้ราคาเกินกวา่ท่ีรัฐบาลกําหนด หรือเป็นข้อตกลงของผู้ประกอบวิชาชีพนัน้ ๆ 

  2.4  สว่นประสมทางการตลาดตวัอ่ืน ๆ สว่นประสมทางการตลาด 4 ตวั ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย และการสง่เสริมทางการตลาดนัน้ต้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั ดงันัน้  การกําหนดราคาจงึต้องพจิารณาควบคูก่บัคณุภาพของผลติภณัฑ์ร้านค้าท่ีจะนํา

ผลิตภณัฑ์ไปจําหนา่ย เชน่ เสือ้ผ้าท่ีจําหนา่ยในห้างสรรพสินค้าหรูหรา ควรมีระดบัราคาท่ีสงูกวา่เสือ้ผ้า

ท่ีจําหนา่ยท่ีแผงในสวนจตจุกัรและภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างจากเคร่ืองมือส่ือการตลาด เชน่ 

โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

  2.5 ต้นทนุ ต้นทนุจดัเป็นปัจจยัสําคญัมากในการกําหนดราคา เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีทาง

องค์การต้องจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดงันัน้ ต้นทนุจงึมกัถกูนํามาใช้เป็นฐานหรือขัน้

ต่ําสดุของราคาจําหนา่ยผลติภณัฑ์ 

 ราคา หมายถึง การท่ีผลติภั ณฑ์มีราคาถกูและเหมาะสม สว่นลดราคาของผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์มีหลายระดบัราคาให้เลือก ผลิ ตภณัฑ์มีราคาพเิศษในแตล่ะชว่งเวล า และมีป้ายแสดงราคา

อยา่งชดัเจน 

 3. ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย เป็นกระบวนการในการจดัการเก่ียวกบัการเคล่ือนย้ายสิทธิในตวั

ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ซึง่กระบวนการดงักลา่วจะมีผู้ผลติและผู้บริโภคเป็นหลกัสําคญั

ในกระบวนการสําหรับต้นทาง และปลายทางของการเคล่ือนย้ายสิทธิในตวัผลิตภณัฑ์โดยในกระบวนการนี ้

อาจมีตวักลางมาเป็นตวัเช่ือมระหวา่งผู้ผลิตผู้บริโภค เพ่ือให้กระจายผลิตภณัฑ์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ขึน้ (วิทวสั รุ่งเรืองผล 2546 : 180-181) ตวักลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) หมายถึง 

บคุคล กลุม่บคุคลหรือองค์การ ทําหน้าท่ีชว่ยเหลือและสนบัสนนุในกระบวนการการเคล่ือนย้ายสินค้า

และสทิธิในตวัสนิค้าจากผู้ผลติมายงัผู้บริโภคโดยตวักลางประกอบด้วย 
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  3.1 คนกลาง คือ กลุ่ มคนหรือองค์การอิสระท่ีเก่ียวพนัโดยตรงกบักระบวนการซือ้ขาย 

เปล่ียนสิทธิตวัสินค้าจากผู้ผลิตมายงัผู้บริโภค โดยคนกลางแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 

   3.1.1 พอ่ค้าคนกลาง คือ คนกลางท่ีดําเนนิการซือ้ขายสนิค้าในชอ่งทางการจดัจําหนา่ย 

โดยมีกรรมสิทธ์ิในสินค้าท่ีเขาดําเ นินการซือ้ขายเปล่ียนมือ เชน่ พอ่ค้าสง่ พอ่ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า 

ร้านสะดวกซือ้ 

   3.1.2 ตวัแทนคนกลาง คือ  คนกลางในชอ่งทางการจดัจําหนา่ยซึ่ งมีสว่นสําคญัให้เกิด

การซือ้ขายเปล่ียนมือสินค้า แตไ่มมี่กรรมสิทธ์ิในตวัสินค้า เชน่ ตวัแทนขายประกนัชีวิต นายหน้าค้า

ท่ีดนิ บ ริษัทห ลกัทรัพย์ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกั บการกระจายผลติภณัฑ์ในเชงิกายภาพ (Physical 

Distribution Firms) ประกอบด้วย บคุคลหรือองค์การท่ีทําหน้าท่ีรับขนสง่สินค้า เก็บ รักษาสินค้าหรือ

ประสานงานการขนสง่สินค้า เชน่ ไปรษณีย์ 

  3.2 สถาบนัการเงิน คือ องค์การท่ีให้ความสนบั สนนุทางการเ งินเพ่ือใ ห้เกิดการ ซือ้ขาย 

เชน่ ธนาคารผู้ปล่ อยเงินสินเช่ือให้เจ้าของโครงการ และลกูค้าบริษัทเงินทนุท่ีให้สินเช่ือแก่

ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า นอกจากนีย้งัรวมถึงบริษัทประกนัภยั ซึง่รับประกนัความเส่ียงภยัในการ

ขนสง่ และเคล่ือนย้ายสินค้าด้วย 

 4. การสง่เสริมการตลาด การสง่เสริมการตลาดเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีทกุคนได้พบเห็นสมัผสัและ

มีสว่นเก่ียวข้องด้วยเสมอ ทัง้ท่ีรู้ตวัและไมรู้่ตวั ทกุวนันีก้ารรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ จาก

โฆษณาทางโทรทศัน์ ข้างรถประจําทาง ป้ายข้างถนน วิทย ุหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ สิ่งเหลา่นีเ้ข้ามาเก่ียวข้อง

กบัชีวิตประจําวนั จงึเช่ือได้วา่การสง่เสริมการตลาดยงัคงเป็นงานหลกัท่ีนกัการตลาดใช้ในการส่ือสาร

กบัผู้บริโภคในการส่ือสารไปยงัผู้บริโภคเป้าหมายตามกระบวนการสง่เสริมการตลาดนัน้ประกอบด้วย

เคร่ืองมือหลกั ๆ ในการส่ือสาร 5 กลุม่ เรียกวา่ สว่นประสมทางกา รตลาด (วิทวสั รุ่งเรืองผล . 2546: 

212) ซึง่ประกอบด้วย 

  4.1  การโฆษณา เป็นการส่ือสารของผู้ขายผา่นส่ือสาธารณะ เพ่ือให้ข้อมลูขา่วสารจงูใจ

หรือตอกยํา้ในตราย่ีห้อของผลิตภณัฑ์ โดยผู้ ท่ีต้องการส่ือสารเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยด้านส่ือโฆษณา 

  4.2  การสง่เสริมการขาย เป็นการส่ือสารเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้สินค้าใน

ชว่งเวลาท่ีจํากดั ซึง่ตา่งจากการโฆษณาท่ีอาจไมไ่ด้มุง่เน้นให้เกิดการซือ้สนิค้าทนัที ปกตกิารสง่เสริม

การขายมกัใช้การโฆษณาเข้ามาชว่ยในการกระจายขา่วสารในรายการสง่เสริมการขาย 

  4.3 การประชาสมัพนัธ์ เป็นการ ส่ือสารท่ีไมไ่ด้มุง่เน้นในการขายสนิค้าอยา่งการโฆษณา

หรือการสง่เสริมการขาย แตมุ่ง่การสร้างภาพพจน์และทศันคตท่ีิดีตอ่ผลิตภณัฑ์ 

  4.4 การตลาดทางตรง เป็นการส่ือสารโดยตรงจากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสาร ในลกัษณะการ

ส่ือสารสองทางท่ีผู้ รับสาร สามารถพดูคยุ สอบถาม หรือสัง่ซือ้สนิค้าได้โดยตรงกบัผู้สง่สาร 
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  4.5 กิจกรรมพเิศษทางการตลาด เป็นการส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายโดยการสร้าง

กิจกรรมพิเศษขึน้เพ่ือสร้างความนา่สนใจในการส่ือสาร โดยใช้เคร่ืองมือการส่ือสารอ่ืน ๆ เชน่ การ

ประชาสมัพนัธ์ การโฆษณา เข้ามาชว่ย เป็นต้น 

 พิษณ ุจงสถิตย์วฒันา  (2548: 10–16) สว่นประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัทางการตลาด

เป้าหมายเพ่ือความต้องการ พร้อมทัง้นําความพอใจสงูสดุมาสูต่ลาดเป้าหมาย การสร้างความ

ได้เปรียบเหนือคูแ่ขง่ขนั และสร้างความพอใจให้แก่ลกูค้าเป้าหมาย ประกอบด้วย 

 1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์ถกูผลิตขึน้มาเ พ่ือบําบดัความต้องการของมนษุย์ ท่ี

สําคญัของสว่นประสมการตลาด นโยบายผลติภณัฑ์ไมเ่พียงแตจ่ะมีผลกระทบตอ่กลยทุธ์การตลาด อ่ืน ๆ 

ท่ีจะต้องได้รับการพฒันาตามมาพร้อม ๆ กนั เชน่ กลยทุธ์ราคา กลยทุธ์การขายกลยทุธ์การโฆษณา 

และกลยทุธ์การจดัจําหนา่ย ฯลฯ แตย่งัมีผลกระทบตอ่กลยุ ทธ์การผลติ และกลยทุธ์การกระจาย

ผลิตภณัฑ์ 

 ตวัสินค้าในท่ีนีก็้คือ ผลติภณัฑ์กล้วยแ ปรรูปชนิดอบแห้ง บรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูป

ชนิดอบแห้งนัน้จะพิจารณาถึงบรรจภุณัฑ์ท่ีจะนําออก จําหนา่ยเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการ บรรจภุัณฑ์

เพ่ือสิ่งแวดล้อมของลกูค้าซึ่ งก็คือผู้บริโภค  ในด้านคณุภาพได้เลือกสินค้าท่ี มีคณุภาพสงูในด้านวสัดุ

ชนิดใหม่ ทดแทนวสัดุ บรรจภุณัฑ์ ชนิดเดมิมาใช้ในการผลิตบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิด

อบแห้ง 

 2. ราคา (Price) ในจํานวนองค์ประกอบทัง้ 4 ของสว่นประสมการตลาดราคาเป็นองค์ประกอบ

เดียว ท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่ งจะศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัราคาและระดบัความ

ต้องการของตลาด การตลาดใช้กลยทุธ์ราคา เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์การตลาดตา่ง ๆ 

  2.1  การกําหนดราคาเพ่ือเน้นการทํากําไร เชน่ อตัราผลตอบแทนจากยอดขาย หรืออตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทนุ เป็นต้น 

  2.2  การกําหนดราคาเพ่ือเน้นการขายและมลูคา่ขาย เชน่ เพ่ือเพิ่มมลูคา่ขาย หรือเพิ่มสว่น

ครองตลาด เป็นต้น 

  2.3  การกําหนดราคาเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตลาด เชน่ การตัง้ราคาตามตลาด หรือ คู่

แขง่ขนัท่ีสําคญั เป็นต้น 

  2.4  การกําหนดราคาเพ่ือเน้นจดุยืนผลิตภณัฑ์ เชน่ จดุยืนคณุภาพผลิตภณัฑ์ หรือจดุยืน

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 
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 3.  ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย (Place) 

 ถึงแม้วา่ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเราต้องการเสนอขายจะดีเลิศเพียงไรก็ตาม คงจะมีประโยชน์

น้อยมาก ถ้าผู้บริโภคเป้าหมายไมส่ามารถหาซือ้ได้ในเวลาท่ีเขาต้องการ และในสถานท่ีท่ีเขาจะหาซือ้

ได้สะดวกท่ีสดุและนี ้คือวตัถปุระสงค์หลกัของการบริหารชอ่งทางการจดัจําหนา่ยการกําหนดชอ่งทาง

การจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์พฤตกิรรมของลกูค้าเป้าหมาย เราต้องรู้วา่ ลกูค้า

ของเรามีมากเพียงไรและอยูท่ี่ไหนบ้าง มีพฤตกิรรมในการซือ้สินค้าอยา่งไร เชน่ ซือ้บอ่ยเพียงไร ซือ้ใน

ร้านค้าประเภทใด นิยมซือ้ในวนัและชว่งเวลาใด รวมทัง้วิธีการชําระเงินคา่ซือ้สินค้า 

 สภาวะการแขง่ขนัท่ีบีบบงัคบัให้นกัการตลาดพยายามหาชอ่งทางการจดัจําหนา่ยท่ีมี

ประสทิธิภาพในการเข้าถึงลกูค้าเป้าหมายให้ดีกวา่คูแ่ขง่ขนัและวิวฒันาการการตลาดก่อให้เกิดชอ่ง

ทางการจดัจําหนา่ยแบบใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 

 4.  การสง่เสริมผลิตภณัฑ์ (Promotion) การสง่เสริมผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพชว่ยส่ือสารให้

ลกูค้าเป้าหมายตระหนกัถึงผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีต้องการเสนอขาย รับรู้ถึงคณุภาพดีเดน่ของ

ผลิตภณัฑ์ กระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจและ ชกัชวนให้ซือ้ผลิตภณัฑ์ หรือบริการในท่ีสดุสว่นผสมของ

การสง่เสริมผลติภณัฑ์ประกอบด้วย การ โฆษณา การขายโดยบคุคล การสง่เสริมการขาย และการ

ประชาสมัพนัธ์ นอกจากนีแ้ตล่ะร้านยงั เน้นท่ีการบริการลกูค้าอีกด้วย 

 นอกจาก 4P นีแ้ล้ว (กฤษณา สกิขมาน . 2545) ได้กลา่วถึง P อีกตวัหนึง่ท่ีนบัเป็นกลยทุธ์ 5P 

ทางการตลาดท่ีสําคญัไมน้่อยกวา่ P ตวัอ่ืน ๆ คือ  

 5.  บรรจภุณัฑ์ (Package) บรรจภุณัฑ์นบัวา่มีบทบาทสําคญัตอ่ความสําเร็จของธุรกิจ

เน่ืองจากสามารถเป็นส่ือโฆษณา จดุขายปลีกไปสูมื่อผู้ ซือ้โดยตรง แสดงถึงช่ือเสียงของบริษัทผู้ผลติ 

ตราสินค้าสรรพคณุและวิธีการใช้ของสิน ค้า และยงัชว่ยสร้างภาพลกัษณ์ให้สนิค้าและองค์กรได้ เชน่ 

การพฒันาบรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่ไมก่่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมการสง่เสริมกระบวนการนํากลบัมาใช้

ใหม ่(Reuse) 

 

7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 กฤษณา สกิขมาน (2551: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการพฒันาบรรจภุณัฑ์กล้วยตาก กรณีศึ กษา

กล้วยตากบางกระทุม่ จงัหวดัพษิณโุลก มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาบรรจภุณัฑ์กล้วยตาก โดยมุง่เน้น

การออกแบบ สง่เสริมการขายและความสอดคล้องกบักฎ ระเบียบ พ .ร.บ. อาหารกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยัครัง้นี ้คดัเลือกตวัอยา่งจากผู้บริโภค กลุม่ถกูเลือกเป็นตวัอยา่ง จํานวน 150 คน ผลจากการ

ศกึษาวิจยั สรุปได้วา่พฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง สว่นใหญ่นยิมบริโภคกล้วยตากประจํา 

ปานกลาง ราคาท่ีเหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภค 250 กรัม ราคา 30 บาท 12 ชิน้ ขนาด
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บรรจภุณัฑ์ เหมาะกบัการเปิดปิดได้สะดวก กิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีสง่ผลต่ อการซือ้กล้วยตาก 

พบวา่ผู้บริโภคสว่นใหญ่ชอบการจดัชิมกล้วยตากท่ีมีผู้ประกอบการขายก่อนท่ีตดัสินใจซือ้ ผู้บริโภคให้

ความสําคญัตอ่ปัจจยัในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุรายข้อพบวา่ ผู้บริโภค

ต้องการบรรจภุณัฑ์ท่ีสามารถปกป้องอนัตรายจากสิง่แวดล้อม และรั กษาคณุภาพสนิค้ารองลงมาคือมี

ฉลาก แสดงข้อมลูอาหารครบถ้วนถกูต้องชดัเจนสว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุ คือมีภาพถ่ายของผลิตภณัฑ์

กล้วยตากเพ่ือส่ือให้ผู้บริโภคทราบถึงสินค้าท่ีบรรจอุยูภ่ายใน 

 ฉลอง เอ่ียมอาทร (2529: 41-44) ได้ศกึษาการทํากระดาษจากผกัตบชวา พบวา่กระดาษท่ีทํา

จากผกัตบชวาท่ีผา่นกรรมวิธี การเตรียมวตัถดุบิ การเตรียมเย่ือ การทําแผน่กระดาษ การลอก

แผน่กระดาษ ลกัษณะของกระดาษท่ีได้เป็นสีขาวบาง เนือ้กระดาษแนน่กวา่กระดาษสาเลก็น้อย มี

ความเหนียวพอกบักระดาษสา เย่ือกระดาษท่ีได้เป็นปริมาณร้อยละ 10-20 ต้นทนุการผลติสงูกวา่การ

ผลิตกระดาษสาประมาณเทา่ตวั จงึทําเป็นการค้าได้ยาก ถ้าจะทําเป็นกระดาษท่ีทําด้วยมือควรนําเย่ือ

จากผกัตบชวาร้อยละ 20 ผสมกบัเย่ือปอสาร้อยละ 80 จะทําเป็นกระดาษบางชนิดพเิศษท่ีทําด้วยมือ

ได้ 

 ภาณมุาศ และคณะ (2552) ได้ศกึษาวิจยัการทํากระดาษทํามือท่ีผลติจากใบสบัปะรดเพ่ือใช้

เป็นบรรจภุณัฑ์สําหรับสินค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ โดยผสมกบัต้นกล้วย และใบสบัปะรดผสมกบั

ใบธูปฤาษี ในอตัราสว่นร้อยละ 50:50 60:40 และ70:30 ตามลําดบั เพ่ือใช้สําหรับเป็นบรรจภุณัฑ์

สินค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ พบวา่กระดาษท่ีผลิตจากใบสบัปะรดผสมกบัต้นกล้วยในอตัราสว่น 

70:30 มีคา่การดดูซมึนํา้ต่ําท่ีสดุ และกระดาษท่ีสามารถต้านแรงดงึขาดได้มากท่ีสดุคือกระดาษท่ีผลติ

จากใบสบัปะรดผสมกบัต้นกล้วยในอตัราสว่น 60:40 แตเ่ม่ือนําผลการทดสอบทัง้การดดูซมึนํา้และการ

ต้านแรงดงึของกระดาษทัง้สองอตัราสว่นข้างต้นมาเปรียบเทียบกนัสรุปได้วา่กระดาษท่ีผลติ จากใบ

สบัปะรดผสมกบัต้นกล้วยท่ีอตัราสว่น 60:40 มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์สําหรับ

สินค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์มากท่ีสดุเม่ือพิจารณาจากทัง้สองปัจจยั 
 ŧfl ôŦ (2554: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัขิองเส้นใยกล้วยในการ

นํามาทําบรรจภุณัฑ์ และสว่นท่ีสองข้อมลูความคดิเห็นในการพฒันาบรรจุภณัฑ์เพ่ืสิง่แวดล้อมจากเส้น

ใยกล้วยสําหรับบรรจผุลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูป โดยให้กลุม่ตวัอยา่งทดลองใช้บรรจภุณัฑ์ต้นแบบ และ

ใช้วิธีการสอบถามความคดิเห็นหลงัทดลองใช้งาน นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาข้อสรุป วิเคราะห์ และ

เสนอแนะ  ในการพฒันาบรรจภุณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วย  สําหรับบรรจผุลิตภณัฑ์อาหาร

สําเร็จรูป  ผลการวิจยัได้ทําการศกึษา และ วิเคราะห์หาข้อสรุปการพฒันาบรรจภุณัฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม

จากเส้นใยกล้วยสําหรับบรรจผุลติภณัฑ์อาหารสําเร็จรูป พบวา่ ในการสอบถามความคดิเหน็ในการ

พฒันาบรรจภุณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสําหรับบรรจผุลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูป ได้แก่ ซอง  
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(Stand-up pouch), กลอ่งกระดาษ (Paper Box), ถ้วยกระดาษ (Paper Cup), ถงุกระดาษ (Zip Lock 

Bag) พบวา่มีความคดิเห็นด้านปัจจยัตา่งๆในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ทกุรูปแบบแสดงถึงความ

สอดคล้องของการออกแบบท่ีมีอตัลกัษณ์ ทัง้ด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ และด้านกราฟิกบรรจภุณัฑ์  แต่

ในการพิจารณาเป็นรายด้านในด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ พบวา่ปัจจยัท่ีมีความคดิเห็นในทกุรูปแบบ

อยูใ่นระดบัดีมาก คือ บรรจภุณัฑ์มีรูปแบบท่ีมีความสวยงาม โดดเดน่ เป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีมีเอ กลกัษณ์

เหมาะสําหรับผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์นีเ้หมาะสําหรับมอบเป็นของฝากของท่ีระลกึตามลําดบั และ

ในสว่นปัจจยัท่ีมีความคดิเห็นน้อยท่ีสดุทกุรูปแบบอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ บรรจภุณัฑ์นีมี้รูปแบบและ

โครงสร้างท่ีเหมาะสมตอ่การเก็บรักษา เน่ืองจากเป็นบรรจภุณัฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้ อมจากเส้นใยกล้วยซึง่

เป็นวสัดจุากธรรมชาตสิามารถยอ่ยสลายได้งา่ย 

 ศริิอร ปักษิณ และคณะ (2533: 1-19) ได้ทําโครงงานเก่ียวกบัการทํากระดาษท่ีผลติด้วยมือ

จากเปลือกของพืชชนดิตา่งๆ 6 ชนิด คือ ขอ่ย ชบา นุน่ ตะขบ สะเดา และครอบจกัรวาล พบวา่เปลือก

ของพืชทัง้ 6 ชนิดสามารถใช้ เป็นวตัถดุบิในการผลิตกระดาษท่ีทําด้วยมือได้ แตเ่ปลือกของพืชแตล่ะ

ชนิดจะให้คณุภาพของกระดาษท่ีผลิตแตกตา่งกนั โดยเปลือกขอ่ยและเปลือกตะขบเป็นวตัถดุบิท่ีใช้

ผลติกระดาษท่ีทําด้วยมือท่ีมีคณุภาพดี จงึนํากระดาษท่ีผลติได้จากเปลือกขอ่ยและเปลือกตะขบไป

ปรับปรุงคณุภาพโดยการย้อมสีและเตมินํา้แป้ง ปรากฏวา่กระดาษท่ีทําขึน้ตดิสีดีและให้สีสวย การผสม

นํา้แป้งลงไปทาให้กระดาษแข็งและมีความเหนียวเพิ่มขึน้ 

 สมบตั ิอศัวปิยานนท์ (2526: 1-9) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการปรับปรุงวิธีการผลติกระดาษสา โดย

มีการปรับปรุงตัง้แตก่ารคดัเลือกวตัถดุบิวิธีการต้มเย่ื อ การฟอกเย่ือ การตีเย่ือ การตดัแผน่กระดาษ 

การลอกแผน่กระดาษออกจากตะแกรงขณะเปียก การรีดนํา้ออกจา กแผน่กระดาษ การอบแห้ง รวมทัง้

ได้ผลติอปุกรณ์เคร่ืองตีเย่ือ เคร่ืองมือตกัและลอกแผน่กระดาษ เคร่ืองไฮโดรลกิเพรส เคร่ืองอบแห้งด้วย

ไอนํา้ซึง่การปรับปรุงกรรมวิธีการผลติกระ ดาษเหลา่นี ้ทําให้ได้กระดาษท่ีมีคณุภาพดีขึน้และใช้

เทคโนโลยีง่าย ๆ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสูผู่้ ท่ีผลิตได้อยา่งเหมาะสม 

 สพุจน์ ใช้เทียมวงศ์ (2528: 195-200) ได้ศกึษาเก่ียวกบัผลติกร ะดาษด้วยวิธีการหมกัจะได้

ก๊าซชีวภาพซึง่ใช้เป็นเชือ้เพลิงในกระบวนการผลิตด้วย นอกจา กนีเ้ส้นใยเซลลโูลสท่ีได้มีความออ่นตวั

มากทําให้ประหยดัพลงังานในการยอ่ย และการหมกัยงัชว่ยลดมลพษิจากนํา้เสียด้วย จากฟางข้าว

หนกั 1 กิโลกรัม เม่ือหมกัเป็นเวลา 20 วนั จะได้ก๊าซชีวภาพปริมาตร 480-500 ลิตร และเย่ือกระดาษท่ี

ฟอกขาวแล้วเป็นปริมาณร้อยละ 24.7 เส้นใยท่ีฟอกสีแล้วมีความยาว 0.54-0.92 มิลลิเมตร 

 หรรษา ปณุณะพยคัฆ์ (2539) ได้ศกึษาการฟอกเย่ือกระดาษ โดยวิธีการทางชีวภาพพบวา่ใน

ปัจจบุนัได้มีผู้สนใจฟอกเย่ือกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพมากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือลดปัญหาการเกิดนํา้เสียท่ีเกิด

จากการใช้กรรมวิธีทางเคมีสําหรับในประเทศไทย ภา ควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และบริษัทเย่ือกระดาษสยาม ได้ทําการวิจยัถึงการฟอกเย่ือยคูาลปิตสัและ

ชานอ้อย ซึง่ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลิตเย่ือกระดาษ โยใช้เชือ้ White rots ซึง่มีผลให้คา่ความขาวสวา่ง

(Brightness) ของเย่ือมีคา่สงูขึน้ คา่ Kappa number ของลิกนินลดลง และชว่ยให้นํา้ทิง้จากโรงงานมี

คณุภาพดีข ึน้ 

 สรุปจากการศกึษางานวิจยั ผู้ วิจยัได้ความรู้และแนวความคดิในการพฒันา รูปแบบบรรจุ

ภณัฑ์ จากวสัดธุรรมชาต ิ ชว่ยรักษาสิง่แวดล้อม และต้องเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ตัง้แต ่วตัถดุบิ   

กระบวนการผลติ กระบวนการ ขึน้รูปแบบของบรรจภุณัฑ์ ท่ีคํานงึถึงวสัดจุากธรรมชาติ   สร้างความ

แตกตา่งในตวับรรจภุณัฑ์  อาท ิลกัษณะ คณุภาพ รูปแบบ ปรับปรุงพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม

ทนัสมยั สามารถสร้างอิทธิพล และเป็นทางเลือกตอ่ผู้ ซือ้และผู้บริโภค ยงัคงความเป็นธรรมช าตแิบบ

เดียวกบัผลิตภณัฑ์ ตอบสนองผู้บริโภคได้ทัง้สองด้านคือ ด้านประโยชน์ใช้สอยและความงดงาม  บรรจุ

ภณัฑ์ต้องปกป้องรักษาสนิค้าได้  และต้องออกแบบให้สามารถคงสภาพและคณุคา่ของผลิตภณัฑ์  จาก

การได้ศกึษางานวิจยั ด้านการพฒันาวสัดจุากธรรมชาต ิด้านการออกแบบรูปแบบของบรรจภุณัฑ์ท่ีมี

ความสอดคล้องกบัวสัดธุรรมชาต ิและสอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายทางการตลาดของผลติภณัฑ์ ดงันัน้

จากการศกึษางานวิจยัตา่งๆ นี ้ผู้ วิจยัจงึได้ทําการศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วย

แปรรูปชนิดอบแห้ง จากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 ในการศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวสัดุ

ธรรมชาติ กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก  เป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) ผู้ วิจยัได้กําหนดขัน้ตอนในการดําเนินการวิจยัไว้ดงันี ้

  1. การกําหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

  5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั ได้แก่ศกึษาและเก็บข้อมลูจากการลงพืน้ท่ี และทดลองทํา

วสัดธุรรมชาตจิากเปลือกกล้วย และสร้างแบบร่างของบรรจภุณัฑ์ ท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาจาก ข้อมลูปฐมภมู ิ

และข้อมลูทตุยิภมูิ 

 1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจัิย  

 กลุม่ตวัอยา่ง ผู้ วิจยัได้เลือก คือ แบบร่างของบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง

จากวสัดธุรรมชาต ิโดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ์  

แบบท่ีไมย่ดึตามความนา่จะเป็น (Non-probability Sampling) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง . 2545: 125) 

โดยผู้ วิจยัเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุม่ตวัอยา่งจากแบบร่างตามแนวคดิและทฤษฎีการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้นํามาบรูณาการรวมกบัแนวคดิการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco 

Design) ทัง้นีผู้้ วิจยัมุง่เน้นศกึษาทัง้บรรจภุณัฑ์ชัน้นอกและบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน โดยสามารถจําแนก

แนวคดิตาม ทฤษฎีได้ดงันี ้

   1. ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้าง 

     1.1 แนวคดิการออกแบบจากรูปทรงเรขาคณิต 

     1.2 แนวคดิการออกแบบจากรูปทรงธรรมชาต ิ

     1.3 แนวคดิการออกแบบจากรูปทรงอิสระ 
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   2. ทฤษฎีการออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ 

     2.1 การใช้ตวัอกัษร 

     2.2 การใช้ภาพประกอบ 

     2.3 การใช้สี 

   3.แนวคดิ การออกแบบ ด้านคณุประโยชน์ของสินค้าท่ีชดัเจนและแตกตา่ง (Product 

Expression) ซึง่แนวคดิท่ีผู้ วิจยัได้เลือกนํามาใช้ คือ 

     3.1 แนวคดิรูปแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีนําเสนอความพิเศษของแหลง่ท่ีมาและความเป็นต้น

ตําหรับของสินค้า (Sense of Original)  

  3.2  แนวคดิการออกแบบบรรจภุณัฑ์ ท่ีดงึดดูความสนใจเม่ือถกูการจดัรวมบนชัน้

(Shelf impact) ด้วยเทคนิคภาพถ่าย กราฟิก หรือตวัอกัษรท่ีมีความเช่ือมโยงกนัและนา่สนใจ 

  3.3 แนวการคดิให้ยาวขึน้เพ่ือโลก (Sustainability & Green Conciousness) เป็น

แนวความคดิหลักของ Trend นี ้โดยใช้เทคนิค การลด (Reduce), การใช้ซํา้ (Reuse), การนํากลบัมา

ใช้ใหม ่(Recycle), การซอ่มบํารุง (Repair) 

   4. แนวคดิการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 ทัง้นีจ้ากแนวคดิการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในสว่นของการออกแบบบรรจภุณัฑ์นัน้กล

ยทุธ์ทางการออกแบบมีสว่นสํา คญัท่ีนํามาซึง่การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นกลยทุธ์ในเชิง

ปฏิบตันิัน้ ได้แก่ 

     4.1 การเลือกวสัดท่ีุสง่ผลกระทบต่ํา 

     4.2 หลีกเล่ียงวสัดท่ีุเป็นพิษหรือเป็นอนัตราย 

     4.3 เลือกกระบวนการผลติท่ีสะอาดกวา่ 

     4.4 การออกแแบเพ่ือการลดปริมาณของเสียให้ต่ําสดุ 

 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    

 ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการ

ศกึษาวิจยั โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้

 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

  1. ศกึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั รูปแบบบรรจภุณัฑ์ จากวสัดธุรรมชาต ิการใช้

บรรจภุณัฑ์ของผู้บริโภค การใช้วสัดทุดแทน กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย  และวิธีการสร้าง

เคร่ืองมือ เพ่ือเป็นความรู้พืน้ฐานอนัเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตเนือ้หา 
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  2. สร้างแบบประเมินกลุม่ตวัอยา่งแบบร่างบรรจภุณัฑ์รูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์กล้วย

แปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาติ  กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จากแนวคดิทางการ

ออกแบบด้านอตัลกัษณ์ ด้านรูปแบบและความสวยงาม การส่ือความหมาย วสัดท่ีุสง่เสริมมลูคา่เพิม่

และอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ (นกัวิชาการด้านการ ออกแบบ, นกัออกแบบอาชีพ ) เป็นผู้

ประเมินในประเดน็ดงันี ้

   ตอนท่ี 1 การประเมินความคดิเห็นด้านคณุภาพในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้ในของ

บรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

3 ด้าน ดงันี ้

     - ด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่ 

     - ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

     - ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 

   ตอนท่ี 2 การประเมินความคดิเห็นด้านคณุภาพในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้นอก

ของบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือก

กล้วย 3 ด้านดงันี ้

     - ด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่ 

     - ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

     - ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 

   ตอนท่ี 3 การแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบปลายเปิด (Open Questionnaire)เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันีเ้ป็นแบบประเมินแบบสอบถาม มาตร

สว่นประมาณคา่ (Rating scale) โดยผู้ วิจยัสร้างขึน้มาใช้กบัแบบสอบถามทัง้ 3 ตอน เพ่ือหาความ

คดิเห็นขอผู้ เช่ียวชาญ , ผู้ผลิต, ผู้ประกอบการ , ผู้บริโภค โดยเป็นการประเมินแบบมาตราสว่น (Rating 

Scale) ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ ลเิคอร์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 2540: 

114) ดงันีโ้ดยผู้ วิจยัได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ซึง่มีความหมายของระดบัคา่ความคดิเห็น ดงันี ้

     5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดีมาก 

     4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดี 

     3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัปานกลาง 

     2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัน้อย 

     1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัน้อยมาก 

 และนําข้อมลูท่ีได้มาประมวลผล เพ่ือหาคา่เฉล่ีย (ArithmeticMean), คา่ความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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    4.50 - 5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

    3.50 - 4.49 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี 

    2.50 - 3.49 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 

    1.50 - 2.49 หมายถึง ผลการประเมินอยูใ่นระดบัน้อย 

    1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อยมาก 

 

 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ   

  1. ผู้ วิจยันําแบบประเมินท่ีได้ไปตรวจสอบคณุภาพหาคา่ความสอดคล้อง (Index of 

Congruence) ให้ได้คา่ความสอดคล้อง โดยผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบประเมินจํานวน 3 คน แล้วนํา

แบบประเมิน ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ใน ด้านความเหมาะสมของ ถ้อยคํา สํานวนภาษา 

ความชดัเจนในประเดน็ของรายการคําถามแบบประเมิน  

  2. นําแบบปร ะเมิน ท่ีผา่นการปรับปรุงและแก้ไขแล้วตามข้อ เสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

และนํามาออกแบบสอบถามความคดิเห็น ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผู้บริโภค  ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

จํานวน 30 คน แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ผลติ , กลุม่ผู้ขาย, กลุม่ผู้บริโภค ในจงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือหา

คา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบดั 

  3. ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถกูต้องจดัทําเป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์ และนําไปเก็บรวบรวม

ข้อมลู 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล    

 ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาดงันี ้

 3.1 ศกึษาค้นคว้าข้อมลู และเก็บรวบรวมข้ อมลูจากเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ี

ได้จาก ข้อมลูปฐมภมูิ และข้อมลูทตุยิภมูิ 

 3.2 เก็บข้อมลูภาคสนาม แบง่ได้ดงันี ้

   3.2.1 ข้อมลูท่ีได้จากบคุคล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู ข้อมลูทัว่ไป

เก่ียวกบัรูปแบบบรรจภุณัฑ์ จากวสัดธุรรมชาต ิ  

   3.2.2 ข้อมลูท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้แบบประเมินเพ่ือหาความเหมาะสมของรูปแบบ

บรรจ-ุภณัฑ์ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

   3.2.3 ข้อมลูท่ีได้จากวสัด ุด้านโครงสร้าง รูปแบบ สี กลิ่น หน้าท่ีการใช้สอย ความทดทาน

ของวสัด ุและกรรมวิธีการผลิตวสัดท่ีุแตกตา่งกนั 
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4. การจัดกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล   

 ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูจากจากเอกสาร งานวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม ทํา

วิเคราะห์ข้อมลูตามจดุมุง่หมายและประเดน็ท่ีได้กําหนดไว้ในขอบเขตของเนือ้หา ตามขัน้ตอนดงันี ้

 4.1 นําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเอกสาร งานวิจยั แบบสอบถามมาทําการจดัระบบข้อมลู 

 4.2 ทําการวิเคราะห์ และบนัทกึข้อมลูอยา่งเป็นระบบ นําเสนอผลงานการศกึษาค้นคว้า โดย

ใช้สถิตพิรรณนา ได้แก่ คา่ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อเฉพาะด้าน 

แล้วรวบรวมทกุด้านนําเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมคําบรรยายประกอบการวิเคราะห์ 

 4.3 สงัเคราะห์ข้อมลู นําผลการวิเคราะห์มากําหนดรูปแบบในการออกแบบและพฒันา

รูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง  จากวสัดธุรรมชาติ  (กรณีศกึษา : วสัดจุาก

เปลือกกล้วย) 

 4.4 ทําการออกแบบและร่างแบบ (Sketch Design) 

 4.5 ทําแบบจําลองสําหรับทดสอบรูปร่าง (Scale Models) 

 4.6 ทําการพฒันาแบบและปรับแก้ไขแบบจากคําแนะนําของกลุม่ตวัอยา่ง 

 4.7 ทําบรรจผุลิตภณัฑ์ (Prototypes) ของรูปแบบบรรจภุณั ฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิด

อบแห้ง จากวสัดธุรรมชาต(ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย) 

 4.8 ผู้ เช่ียวชาญ ประเมินคณุภาพรูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จาก

วสัดธุรรมชาต ิ(กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย) ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

 4.9 ทําการเผยแพร่งานงานวิจยั 

 

 

5.  สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลโดยการใช้สถิตแิบบงา่ย 

คา่สถิตนํิามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่   

 5.1)   สถติท่ีิใช้ในการหาคุณภาพ 

  -  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

  

 

เม่ือ  IOC  คือ  คา่ความเหมาะสมของรูปแบบบรรจภุณัฑ์ของผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิด

อบแห้ง จากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

N
R

    IOC ∑=  
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  ΣR  คือ  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

  N  คือ  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

โดยกําหนดเกณฑ์การพจิารณา ดงันี ้

       +1  เม่ือแนใ่จวา่รูปแบบบรรจภุณัฑ์และวสัดท่ีุนํามาใช้มีความเหมาะสม 

         0   เม่ือไมแ่นใ่จวา่รูปแบบบรรจภุณัฑ์และวสัดท่ีุนํามาใช้มีความเหมาะสม 

       -1 เม่ือแนใ่จวา่ รูปแบบบรรจภุณัฑ์และวสัดท่ีุนํามาใช้ ไมมี่ความเหมาะสม เกณฑ์คา่   

IOC  แตล่ะรายข้อต้องมากกวา่หรือเทา่กบั .50 

5.2)   สถติบิรรยาย 

 -   คา่เฉล่ีย  (บญุชม ศรีสะอาด. 2535: 120) 

 

 

 เม่ือ   คือ คา่เฉล่ีย, ΣX  คือ  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด, N  คือ  จํานวนข้อมลูทัง้หมด 

 

-   คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (บญุชม ศรีสะอาด. 2535: 103) 

 

 

 

เม่ือ  S.D.  คือ  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ΣX2

      (ΣX)

  คือ  ผลรวมของคะแนนยกกําลงัสอง 
2

 

  คือ  กําลงัสองของคะแนนผลรวม, N  คือ  จํานวนข้อมลูทัง้หมด 

N
X

    X ∑=  

X

( )
( )1NN

XXN
      S.D.

22

−
∑ ∑−=
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แผนผังวิธีการดาํเนินงานวิจัย 

( RESEARCH AND DEVELOPMENT DIAGRAM ) 

 

ข้อมลูปฐมภมู,ิ ข้อมลูทตุยิภมู ิ

รูปแบบ, คณุสมบตัวิสัด,ุ อตัลกัษณ์ 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั แบบสอบถาม/วเิคราะห์

ขอ้มลูกาํหนดแนวคดิ

แนวคิดการออกแบบ 

แบบร่างบรรจภุณัฑ์ 

สร้างบรรจภุณัฑ์

ต้นแบบ 

พัฒนา 

ต้นแบบ 

ศึกษา 

ประเมนิต้นแบบโดย

ผู้ เช่ียวชาญ 

คดัเลอืกแบบร่างโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 

พฒันาแบบร่างบรรจุ

ผลติภณัฑ ์ 

นําเสนองานวจิยั 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก เป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี  ้

 1. วิเคราะห์ข้อมลูปฐมภมูิ, ข้อมลูทตุยิภมู ิจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 2. วิเคราะห์ข้อมลูด้านคณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

 3. วิเคราะห์ข้อมลูด้านรูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย โดยประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญการออกแบบ  

 4. วิเคราะห์ความคดิเห็นของกลุม่ผู้ผลิต, ผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค ตอ่รูปแบบบรรจภุณัฑ์

ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนดิอบแห้ง จากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

 5. วิเคราะห์การผลิตต้นแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 
 

1. วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ, ข้อมูลทตุยิภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1.1 วเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่ ผู้บริ โภคผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูป

ในปัจจบุนัมีความสนใจในบรรจภุณัฑ์ท่ีมีวสัดจุากธรรมชาตเิพิ่มมากขึน้ เน่ืองมาจากกระแสการรักษา

สขุภาพ และแนวคดิการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ซึง่ผู้บริโภคสว่นใหญ่จดัอยูใ่นกลุม่วยัทํางานโดยมีชว่งอายุ

ระหวา่ง 25-35 ปี เป็นกลุม่ผู้บริโภคหลกั โดยมีพฤติ กรรมการเลือกซือ้ ท่ีสามารถแบง่ออกเป็น 4 ด้าน

ได้แก่ 

 

  1.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 

  ผู้บริโภคสว่นใหญ่ตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ และบรรจภุณัฑ์มีความ

ปลอดภยัเป็นสําคญั รองลงมาคือความหลากหลายของผลติภณัฑ์ รวมถึงรายละเอียดและข้อมลู

เก่ียวกบัข้อมลูโภชนาการท่ีสามารถส่ือข้อมลูท่ีให้เข้าใจในผลิตภณัฑ์ง่ายมากขึน้ 

  1.1.2 ด้านราคา 

  การเลือกซือ้ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูป แตล่ะครัง้โดยเฉล่ียผู้บริโภคจะใช้จํานวนเงินในการ

ซือ้ตอ่ครัง้ประมาณ 100 - 200 บาท ซึง่อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้นัน้โดยสว่นใหญ่พิจารณา

จากคณุภาพของสนิค้าประกอบกบัตราสินค้า และรูปแบบของบรรจภุณัฑ์ 
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  1.1.3 ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย 

  ปัจจบุนัชอ่งทางการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์มีหลากหลายชอ่งทาง แตท่ี่ได้รับความนยิมจา

ผู้บริโภคคือ ชอ่งทางการจําหนา่ยตามแหลง่ขายของฝาก ท่ีกระจายตวัอยูต่ามแหลง่ทอ่งเท่ียวสําคญั ๆ 

ภายในจงัหวดั พษิณโุลก รองลงมาคือห้างสรรพสนิค้า และร้านค้าทัว่ไปตามลําดบั โดยผู้บริโภคให้

ความเหน็วา่ควรเพิม่ชอ่งทางการจดัจําหนา่ยให้มากขึน้ เพ่ือจะได้สะดวกในการซือ้ผลติภณัฑ์ ได้งา่ย

มากขึน้ 

  1.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  สว่นประสมทางการตลาดในด้านการสง่เสริมทางการตลาดพบว่ าหากผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ มี

การสร้างภาพลกัษณ์ในการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิมีผลตอ่การจดจําตราสนิค้า และตวัผลติภณัฑ์ รวมทัง้

รูปแบบของบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีสว่นในการสร้างแรงจงูใจ และดงึดดูใจให้เกิดการ

ตดัสินใจซือ้เชน่กนั 

 

 1.2 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 ผู้ วิจยัได้ วิเคราะห์ ผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง ภายในจงัหวดัพิษณโุลก

จากการสํารวจ พบวา่ ลกัษณะของรูปแบบ ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูป ท่ีพบในปัจจบุนัมี ลกัษณะและวสัดุ

ของผลิตภณัฑ์ ท่ีสามารถแบง่ออกเป็นตามประเภท ดงัตารางท่ี 2 นี ้

 

ตาราง 2 วิเคราะห์ผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 

ภาพผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ 

 

กราฟริกบรรจุภณัฑ์ 
 

 
กล้วยอบกรอบ 

มีลกัษณะเป็นซอง

พลาสตกิ มีถาด

พลาสตกิรองด้านลา่ง 

และมีฉลากช่ือสินค้า

ตดิอยูด้่านหน้า 

 

ตวับรรจเุป็นพลาสตกิ 

และฉลากเป็นสตกิ- 

เกอร์พิมพ์ช่ือสินค้าตดิ

อยูด้่านหน้า 

 

กราฟริกท่ีพบคือการ

พมิพ์ตวัอกัษรซ่ือสินค้า 

ภาพประกอบเลก็น้อย 

รายละเอียดการผลติ

น้อย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

ภาพผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ 

 

กราฟริกบรรจุภณัฑ์ 
 

 
กล้วยอบเนย 

มีลกัษณะเป็น

ถงุพลาสตกิ มีลวดสี

ขนาดเล็กมดัปากถงุ 

มีฉลากตดิบนถงุ 

 

 

ตวับรรจเุป็นถงุ  

มีลวดสีขนาดเลก็มดั

ปากถงุ สตกิเกอร์

ฉลากตดิบนถงุ 

 

กราฟริกท่ีพบคือการ

พมิพ์ตวัอกัษรซ่ือสินค้า 

รายละเอียดการผลติ

น้อย 

 

 
กล้วยอบแผน่ 

มีลกัษณะเป็นหอ่

พลาสตกิ ด้านบนเป็น

จีบพดัปิด มีฉลากตดิ

หน้าหอ่ 

 

ตวับรรจเุป็นหอ่

พลาสตกิ สตกิเกอร์

ฉลากตดิบนห่อ 

กร าฟริกท่ีพบคือการ

พมิพ์ตวัอกัษรซ่ือสินค้า 

รายละเอียดการผลติ

น้อยมาก 

 

 

 สรุป จากวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง ภายในจงัหวดัพิษณโุลก

จากการสํารวจพบว่ า ลกัษณะรูปแบบ บรรจภุณัฑ์และวสัดุท่ีใช้ ไมแ่ตกตา่งกนั ประเภทของผลิตภณัฑ์

กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งท่ีพบ ไมแ่ตกตา่งกนั  แตส่ว่นใหญ่จะแตกตา่งกนัท่ีฉลากบนบรรจภุณัฑ์ ท่ีจะ

บอกความแตกตา่งของ ผู้ผลิตสินค้านี ้เป็นของใคร หรือกลุม่ใดเทา่นัน้  ซึง่จากการศกึษาผลติภณัฑ์

ประเภทเดียวกนันอกพืน้ท่ีแล้ว บรรจภุณัฑ์ก็ไมมี่ความแตก่ตา่งจากกนัมากนกั  ดงันัน้การ พฒันา

รูปแบบบรรจภุณัฑ์จงึต้องแตกตา่งจากผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่ม

ให้กบัตวัสินค้า 

 

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณสมบัตขิองวัสดุธรรมชาต ิกรณีศึกษา : วัสดุจากเปลือกกล้วย 

 จากการศกึษาและพฒันาวสัดทุดแทนจากธรรมชาติ ผู้ วิจยัได้ข้อสรุปด้านคณุสมบตัิของวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย ดงัตารางท่ี 3 นี ้
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ตาราง 3 วิเคราะห์ข้อมลูด้านคณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

 

ลักษณะของวัสดุ อัตราส่วนของวัสดุ คุณสมบัตขิองวัสดุ คุณภาพของวัสดุ 

 

 

1 : 2 

นํา้หนกัเบา เส้นใยเรียบ

สม่ําเสมอ เหนียวทนตอ่

การฉีกขาดได้ 

ออกแบบได้สะดวก 

พิมพ์ตกแตง่ได้ง่าย 

ดดัพบังอได้ง่าย 

 

 

1 : 3 

นํา้หนกัเบา เส้นใยเรียบ

สม่ําเสมอ เหนียวทนตอ่

การฉีกขาดได้ดี 

ออกแบบได้มากแบบ

สะดวกพมิพ์ตกแตง่ได้

ง่าย ดดัพบังอได้ง่าย 

 

 

2 : 3 

นํา้หนกัเบา เส้นใยเรียบ

สม่ําเสมอ อ่อนนุม่ มนั

เหนียวทนตอ่การฉีกขาด

ได้มาก 

พิมพ์ตกแตง่ได้ง่าย

สวยงาม ออกแบบ

ได้มากแบบสะดวก 

 

 สรุป วสัดกุระดาษท่ีผลติจากเปลือกกล้วย ผสมกบัสว่นตา่งๆ ของต้นกล้วยเชน่ กาบกล้วย (ลํา

ต้น) ก้านกล้วย และ ใบกล้วย มีคณุภาพของเนือ้กระดาษและความเหนียวไมแ่ตกตา่งกนัมาก เหมาะ

สําหรับทําบรรจภุณัฑ์จากกล้วยและการใช้งานในด้านบรรจภุณัฑ์ อตัราสว่นของเปลือกกล้วยกบัสว่น

ตา่ง ๆ ของต้นกล้วยท่ีจดัทํา เป็น 1 : 2 , 1 : 3  และ   2 : 3  จากการศกึษาอตัราสว่น 2 : 3 ได้ลกัษณะ

ของเนือ้กระดาษดีกวา่สตูรอ่ืนและแตกตา่งกนัเล็กน้อย ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึเลือกใช้ สตู ร 2 : 3 ในงานวิจยั

ครัง้นี ้ทําให้ได้คณุสมบตัขิองกระดาษจากเปลือกกล้วยท่ีมีนํา้หนกัเบาเส้นใยเรียบสม่ําเสมอ ออ่นนุม่ 

มนั เหนียวทนตอ่การฉีกขาด คณุภาพของกระดาษออกแบบได้มากสะดวกสวยงามตดัพบังอได้ และ

สะดวกพมิพ์ตกแตง่ได้ตามความคดิสร้างสรรค์ 
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3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จาก

วัสดธุรรมชาต ิกรณีศึกษา : วัสดุจากเปลือกกล้วย โดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญการ

ออกแบบ 

 3.1 คึกษาแนวคดิและทฤษฎีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

 ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคดิและทฤษฎี การออกแบบบรรจภุณัฑ์ ทัง้ในสว่นของบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน

และบรรจภุณัฑ์ชัน้นอก โดยการบรูณาการรวมกบัแนวคดิการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco 

Design) ในการสร้างสรรค์และพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก สง่เสริมให้เกิดมลูคา่เพิม่และมีความ

รับผดิชอบตอ่สภาพแวดล้อมในบริบทโดยรวม จากการศกึษาแนวคดิทางการออกแบบ ผู้ วิจยั

ทําการศกึษาและสงัเคราะห์แนวคดิและทฤษฎีทางการออกแบบ โดยมุง่เน้นพฒันาการออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์ให้เกิดการพฒันาด้านรูปทรงของบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ การส่ือสารของ

กราฟิกบนบรรจภุณั ฑ์ท่ีมีความสอดคล้องกบัผลติภณัฑ์ ซึง่จากแนวคดิและทฤษฎีการออกแบบนัน้ 

สามารถจําแนกแนวคดิได้ดงันี ้

 แนวคดิและทฤษฎีการออกแบบบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้นํามาบรูณาการรวมกบัแนวคดิการ

ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) ทัง้นีผู้้ วิจยัมุง่เน้นศกึษาทัง้บรรจภุณัฑ์ชัน้นอกและบรรจุ

ภณัฑ์ชัน้ใน โดยสามารถจําแนกแนวคดิตาม ทฤษฎีได้ดงันี ้

 1. ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้าง 

 1.1 แนวคดิการออกแบบจากรูปทรงเรขาคณิต 

 1.2 แนวคดิการออกแบบจากรูปทรงธรรมชาต ิ

 1.3 แนวคดิการออกแบบจากรูปทรงอิสระ 

2. ทฤษฎีการออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ 

 2.1 การใช้ตวัอกัษร 

 2.2 การใช้ภาพประกอบ 

 2.3 การใช้สี 

3.แนวคดิการออกแบบด้านคณุประโยชน์ของสินค้าท่ีชดัเจนและแตกตา่ง (Product 

Expression) ซึง่แนวคดิท่ีผู้ วิจยัได้เลือกนํามาใช้ คือ 

 3.1 แนวคดิรูปแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีนําเสนอความพิเศษของแหลง่ท่ีมาและความเป็นต้น

ตําหรับของสินค้า (Sense of Original)  

  3.2  แนวคดิการออกแบบบรรจภุณัฑ์ ท่ีดงึดดูความสนใจเม่ือถกูการจดัรวมบนชัน้

(Shelf impact) ด้วยเทคนิคภาพถ่าย กราฟิก หรือตวัอกัษรท่ีมีความเช่ือมโยงกนัและนา่สนใจ 
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  3.3 แนวการคดิให้ยาวขึน้เพ่ือโลก (Sustainability & Green Conciousness) เป็น

แนวความคดิหลกัของ Trend นี ้โดยใช้เทคนิค การลด (Reduce), การใช้ซํา้ (Reuse), การนํากลบัมา

ใช้ใหม ่(Recycle), การซอ่มบํารุง (Repair) 

 4. แนวคดิการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 ทัง้นีจ้ากแนวคดิการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในสว่นของการออกแบบบรรจภุณัฑ์

นัน้กลยทุธ์ทางการออกแบบมีสว่นสําคญัท่ีนํามาซึง่การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นกลยทุธ์ใน

เชิงปฏิบตันิัน้ ได้แก่ 

 4.1 การเลือกวสัดท่ีุสง่ผลกระทบต่ํา 

 4.2 หลีกเล่ียงวสัดท่ีุเป็นพิษหรือเป็นอนัตราย 

 4.3 เลือกกระบวนการผลติท่ีสะอาดกวา่ 

4.4 การออกแแบเพ่ือการลดปริมาณของเสียให้ต่ําสดุ 

 

 3.2 แบบร่างรูปแบบ บรร จุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวัสดุ

ธรรมชาต ิกรณีศึกษา : วัสดุจากเปลือกกล้วย 

3.2.1 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ พฒันามาจากแนวคดิทางการออกแบบโครงส ร้างซึ่ ง

ประกอบด้วย 3 แนวคดิ คือ  1.แนวคดิรูปทรงเรขาคณิต , 2.แนวคดิรูปทรงจากธรรมชาติ , 3.แนวคดิ

รูปทรงอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 15 แบบร่างบบรรจภุณัฑ์ 3 แนวคดิ 
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3.2.2 กราฟริกบนบรรจภุณัฑ์ ได้นํามาจาก ทฤษฎีการออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์  

ได้แก่หวัข้อดงันี ้1. การใช้ตวัอกัษร, 2. การใช้ภาพประกอบ, 3. การใช้สี 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 แบบร่างฉลากบนบบรรจภุณัฑ์และโทนสีท่ีใช้ ครัง้ท่ี 1 แบบท่ี 1 

3.2.3 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี  1 พฒันามาจากแนวคดิทางการออกแบบโครงสร้าง  

จากแนวคดิรูปทรงเรขาคณิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี 1แบบท่ี 1 

 

 

 

ฉลากแนวนอน 

ฉลากแนวตัง้ 
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ภาพประกอบ 18 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี 1แบบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี 1แบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี 1แบบท่ี 4 
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ภาพประกอบ 21 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี 1แบบท่ี 5 

 3.2.4 กราฟริกบนบรรจภุณัฑ์ ได้นํามาจาก ทฤษฎีการออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์  

ได้แก่หวัข้อดงันี ้1. การใช้ตวัอกัษร, 2. การใช้ภาพประกอบ, 3. การใช้สี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 แบบร่างฉลากบนบบรรจภุณัฑ์และโทนสีท่ีใช้ ครัง้ท่ี 2 แบบท่ี 1 
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3.2.5 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี 2 พฒันามาจากแนวคดิทางการออกแบบโครงสร้าง  จาก

แนวคดิรูปทรงเรขาคณิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี 2 แบบท่ี 1 

3.2.5 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ครัง้ท่ี 2 พฒันามาจากแนวคดิทางการออกแบบโครงสร้าง จาก

แนวคดิรูปทรงเรขาคณิต 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ ครัง้ท่ี 2 แบบท่ี 2 
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3.2.6 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ครัง้ท่ี 2 พฒันามาจากแนวคดิทางการออกแบบโครงสร้าง จาก

แนวคดิรูปทรงเรขาคณิต 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน ครัง้ท่ี 2 แบบท่ี 1 

 

 3.3 ประเมินแบบร่างรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จาก

วัสดุธรรมชาต ิกรณีศึกษา : วัสดุจากเปลือกกล้วย โดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญการออกแบบ 

 ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบประเมิน เร่ือง การศกึษาและพฒันาบรร จภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์

ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนดิอบแห้ง จากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก

ตวัอยา่งจากแบบร่างบรรจภุณัฑ์ และนําประเดน็ด้านรูปแบบและความสวยงาม การส่ือความหมาย 

วสัดท่ีุสง่เสริมมลูคา่เพิ่มและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ (นกัวิชาการด้านการออกแบบ , นกั

ออกแบบอาชีพ) เป็นผู้ประเมินในประเดน็ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 การประเมินการพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้ในของบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วย

แปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย โดยรวมอยูใ่นระดบัดี แบง่

ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

     - ด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่ 

     - ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

     - ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 
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 ตอนท่ี 2 การประเมินการพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ แบบบรรจภุณัฑ์ชัน้นอ กของบรรจภุณัฑ์

ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศึ กษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย  แบง่

ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

     - ด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่ 

     - ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

     - ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 

 ตอนท่ี 3 การแสดงความคดิเห็นและข้อเ สนอแนะเพิ่มเตมิ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายเปิด (Open Questionnaire)เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันีเ้ป็นแบบประเมินแบบสอบถามมาตรสว่น

ประมาณคา่ (Rating scale) โดยผู้ วิจยัสร้างขึน้มาใช้กบัแบบสอบถามทัง้ 3 ตอน เพ่ือหาความคดิเห็น

ของผู้ เช่ียวชาญ ผู้ผลิต, ผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค 

 

 ตอนท่ี 1 ผลการประเมินการพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้ในของบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วย

แปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย ดงัตารางท่ี 4 นี ้
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ตาราง 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คนท่ีมีตอ่การพฒันารูปแบบ 

 บรรจภุณัฑ์ชัน้ใน 

 

ข้อพจิารณาในคุณลักษณะด้าน 

ต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ 

 

ความคดิเหน็ 

(คนที่) ∑ x  2x  
ค่าสถติ ิ ระดับความ

คดิเหน็ 
1 2 3 x  S.D. 

1.ด้านอัตลักษณ์และการเพิ่มมูลค่า 

1.1 บรรจภุณัฑ์สามารถสื่อสารถงึ 

      ผลิตภณัฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 วสัดท่ีุใช้สามารถชว่ยสร้างอตัลกัษณ์และ

เพ่ิมมลูคา่ได้อยา่งเหมาะสม 

 

2 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

12 

 

14 

 

54 

 

66 

 

4.00 

 

4.66 

 

1.73 

 

0.57 

 

มาก 

 

มากท่ีสดุ 

    286 120 4.33 1.15 มาก 

2.ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

2.1 รูปทรงมีความสวยงามและสามารถ 

      จงูใจผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี   

2.2 สท่ีีใช้มีความเหมาะสมสวยงาม  

      ดนูา่ใช้ 

2.3 วสัดท่ีุใช้มีความเหมาะสม 

       และสวยงาม 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

14 

 

14 

 

14 

 

66 

 

66 

 

66 

 

4.76 

 

4,67 

 

4.67 

 

0.57 

 

0.57 

 

0.57 

 

มากท่ีสดุ 

 

มากท่ีสดุ 

 

มากท่ีสดุ 

    42 198 4.67 0.57 มากท่ีสดุ 

3.ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย 

3.1 สามารถปกป้องและบรรจผุลิตภณัฑ์ 

      ได้เป็นอยา่งดี 

3.2 บรรจภุณัฑ์มีความสะดวกตอ่การใช้ 

      งานได้อยา่งเหมาะสม  

 

4 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

14 

 

13 

 

66 

 

59 

 

4.67 

 

4.33 

 

0.57 

 

1.15 

 

มากท่ีสดุ 

 

มาก 

    27 125 4.50 0.86 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวม      4.50 0.83 มากท่ีสดุ 

 

                                                              
n

x
x ∑=             ,        

( )
( )1

..
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−

−
=

∑ ∑
nn

xxn
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 จากตาราง ผลการประเมนิความพงึพอใ จของผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คน ท่ีมีตอ่การพฒันา

รูปแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน  มีความคดิเหน็ ด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่  พบวา่บรรจภุณัฑ์สามารถ

ส่ือสารถึงผลิตภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสมมาก มีคา่เฉล่ีย 4.00 และวสัดท่ีุใช้สามารถชว่ยสร้างอั ตลกัษณ์

และมลูคา่เพิ่มได้อยา่งเหมาะสมมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.66 ด้านรูปแบบและความสวยงาม พบวา่ รูปทรงมี

ความสวยงามและสามารถ จงูใจผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี ในระดบัมากทีส่ดุ มีคา่เฉลี่ย 4.67 สว่นสีท่ีใช้มี

ความเหมาะสมสวยงามดนูา่ใช้ และวสัดท่ีุใช้มีความเหมาะสม สวยงามมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.67 สว่น

ด้านหน้าท่ี ประโยชน์ใช้สอย  บรรจภุณัฑ์ สามารถปกป้องและบรรจผุลิตภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี มากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ีย 4.67 มีความสะดวกตอ่การใช้งานได้อยา่งเหมาะสมมาก มีคา่เฉล่ีย 4.33  

 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คนท่ีมีตอ่การพฒันารูปแบบ

บรรจภุณัฑ์ชัน้ใน  ด้านอตัลั กษณ์และเพิ่มมลูคา่อยูใ่นระดบัมาก เฉล่ีย 4.33 ด้านรูปแบบและความ

สวยงาม มากท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย 4.67  ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย อยูใ่นระดบั 4.50 ระดบัความคดิเห็น 

มากท่ีสดุ และมีคา่เฉล่ียรวมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่นระดบั 4.50 ระดบัความคดิเห็น มากท่ีสดุ 

 

ตาราง 5 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คนท่ีมีตอ่การพฒันารูปแบบ 

 บรรจภุณัฑ์ชัน้นอก 

 

 

ข้อพจิารณาในคุณลักษณะ 

ด้านต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ 
 

ความคิดเหน็ 

(คนท่ี) 
∑ x  2x  

ค่าสถติ ิ
ระดับความ

คิดเหน็ 1 2 3 x  S.D. 

1.ด้านอัตลักษณ์และการเพิ่ม

มูลค่า 

1.1 บรรจภุณัฑ์สามารถส่ือสารถึง 

ผลิตภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสม 

1.2 วสัดท่ีุใช้สามารถชว่ยสร้าง 

อตัลกัษณ์และเพิม่มลูคา่ได้อยา่ง

เหมาะสม 

 

2 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

12 

 

14 

 

54 

 

66 

 

4.00 

 

4.67 

 

1.73 

 

0.57 

 

มาก 

 

มากท่ีสดุ 

    26 120 4.33 1.15 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ข้อพจิารณาในคุณลักษณะด้าน 

ต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ 
 

ความคิดเหน็ 

(คนท่ี) 
∑ x  2x  ค่าสถติ ิ

ระดับความ

คิดเหน็ 

2.ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

2.1 การจดัวางองค์ประกอบมีความ 

สวยงามและเหมาะสม 

2.2 สีท่ีใช้มีความเหมาะสมกบั

ผลิตภณัฑ์ 

2.3 สีท่ีใช้มีความเหมาะสมกบัวสัดุ

ของบรรจภุณัฑ์ 

2.4 ตวัอกัษร ภาพถ่าย และ

ภาพวาด สามารถส่ือสารได้ดี 

 

4 

 

5 

 

5 

4 

 

5 

 

5 

 

4 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

14 

 

15 

 

14 

14 

 

66 

 

75 

 

66 

66 

 

4.67 

 

5.00 

 

4.67 

4.67 

 

0.57 

 

0.00 

 

0.57 

0.57 

 

มากท่ีสดุ 

 

มากท่ีสดุ 

 

มากท่ีสดุ 

มากท่ีสดุ 

    57 273 4.75 0.45 มากท่ีสดุ 

3.ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 

3.1 สามารถปกป้องและบรรจุ

ผลิตภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี 

3.2 สามารถส่ือสารถึงประเภทของ 

ผลิตภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสม 

3.3 รูปทรงมีความเหมาะสมในการ

วางจดัจําหนา่ย 

 

4 

 

4 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

14 

 

14 

 

13 

 

66 

 

66 

 

59 

 

4.67 

 

4.67 

 

4.33 

 

0.57 

 

0.57 

 

1.15 

 

มากท่ีสดุ 

 

มากท่ีสดุ 

 

มาก 

    41 191 4.55 0.76 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวม      4.58 0.78 มากท่ีสดุ 
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 จากตาราง ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คนท่ีมีตอ่การพฒันา

รูปแบบบรรจภุณัฑ์ชั ้นนอก ในด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่  พบวา่บรรจภุณัฑ์สามารถส่ือสารถึง

ผลิตภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสม มาก มีคา่เฉล่ีย 4.00 และวสัดท่ีุใช้สามารถชว่ยสร้า งอตัลกัษณ์และเพิ่ม

มลูคา่ได้อยา่งเหมาะสม มากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.67 ด้านรูปแบบและความสวยงาม  พบวา่การจดัวาง

องค์ประกอบมีความสวยงามและเหมาะสม มากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.67 สว่นสีท่ีใช้มีความเหมาะสมกบั

ผลิตภณัฑ์ มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 5.00 และวสัดขุอ งบรรจภุณัฑ์  ตลอดจน ตวัอกัษร 

ภาพถ่าย และภาพวาดสามารถส่ือสารได้ดีมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.67 ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย พบวา่

บรรจภุณัฑ์  สามารถปกป้องและบรรจผุลิตภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี  ส่ือสารถึงประเภทของผลิตภณัฑ์ได้

อยา่งเหมาะสม มากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.67 และรูปทรงมีความเหมาะสมในการวางจดัจําหนา่ย มาก  มี

คา่เฉล่ีย 4.33  

 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คนท่ีมีต่ อการพฒันารูปแบบ

บรรจภุณัฑ์ชัน้นอก พบวา่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 คน พงึพอใจด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่  รูปแบบและ

ความสวยงาม   อยูใ่นระดบั 4.33 และ 4.75 ในระดบัความคดิเห็น มากและมากท่ีสดุ ตามลําดบั สว่น

ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย อยูใ่นระดบั 4.55 ในระดบัความคดิเห็น มาก ท่ีสดุ และมีคา่เฉล่ียรวมทัง้       

3 ด้าน อยูใ่นระดบั 4.58 ในระดบัความคดิเห็น มากท่ีสดุ 

 

4. วิเคราะห์ความคิดเหน็ของกลุ่มผู้ผลิต, ผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวัสดุธรรมชาต ิกรณีศึกษา : วัสดุจาก

เปลือกกล้วย 

 ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสอบถามความคดิเหน็ เร่ือง การศกึษาและพฒันาบรรจภุณัฑ์

ผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา  : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุม่

กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ผลติ , กลุม่ผู้ประกอบ , กลุม่ผู้บริโภค ในจงัหวดั

พิษณโุลก เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ เป็นผู้ ตอบแบบสอบถามในประเดน็ดงันี ้  ด้านรูปแบบและความ

สวยงาม , ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย  ผลการประเมิน แบบสอบถาม ความเช่ือมัน่ ในบรรจภุณัฑ์  ดงั

ตารางนี ้
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ตาราง 6 ผลการประเมินความคดิเห็นด้านรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของบรรจภุณัฑ์ จากกลุม่ผู้ผลิต,  

 กลุม่ผู้ประกอบ, กลุม่ผู้บริโภค จํานวน 30 คน ในจงัหวดัพิษณโุลก 

 

ประเดน็สอบถาม 

คะแนนความพงึพอใจ 

5 4 3 

จาํนวน

คน 
x 2x  

จาํนวน

คน 
x 

2x

 

จาํนวน

คน 
x 

2x

 
1.ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

1.1 รูปทรงของบรรจภุณัฑ์มคีวาม 

      สวยงามและทนัสมยั 

1.2 วสัดท่ีุใช้ผลติบรรจภุณัฑ์มคีวาม

สวยงามเหมาะกบัผลติภณัฑ์ 

1.3 บรรจภุณัฑ์มสีสีนัท่ีเหมาะสมกบั

ผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิ

1.4 บรรจภุณัฑ์ให้ความรู้สกึเป็นมิตร

กบัธรรมชาต ิ

1.5 ภาพท่ีใช้บนบรรจภุณัฑ์ทําให้

เข้าใจถึงตวัผลติภณัฑ์ 

1.6 รายละเอียดข้อมลูผลติภณัฑ์มี

ความเหมาะสม 

1.7 ตวัอกัษรท่ีใช้อา่นง่ายและสือ่สาร

ได้ด ี

 

25 

 

28 

 

29 

 

28 

 

27 

 

24 

 

26 

 

125 

 

140 

 

145 

 

140 

 

135 

 

120 

 

130 

 

625 

 

700 

 

725 

 

700 

 

675 

 

600 

 

650 

 

4 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

16 

 

8 

 

4 

 

8 

 

12 

 

12 

 

12 

 

64 

 

32 

 

16 

 

32 

 

48 

 

48 

 

48 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

3 

 

9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

27 

 

9 

2. ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย 

2.1 บรรจภุณัฑ์มรูีปทรงท่ีสะดวกตอ่

การใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 

2.2 มีความเช่ือมัน่ความปลอดภยั

จากการเก็บผลติภณัฑ์ 

2.3 สามารถปกป้องและบรรจุ

ผลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งด ี

2.4 บรรจภุณัฑ์มคีวามแขง็แรงในการ

บรรจ ุ

 

28 

 

25 

 

24 

 

27 

 

140 

 

125 

 

120 

 

135 

 

700 

 

625 

 

600 

 

675 

 

2 

 

3 

 

6 

 

3 

 

8 

 

12 

 

24 

 

12 

 

 

32 

 

48 

 

96 

 

48 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18 

 

- 

 

- 
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ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ผลิต,ผู้ประกอบการ,ผู้บริโภค จํานวน 30 คนตอ่รูปแบบ

และประโยชน์  ใช้สอยของผลิตภณัฑ์ (ตอ่) 

 

ประเดน็สอบถาม ∑ x  ∑ 2x  x  S.D. 

1.ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

1.1 รูปทรงของบรรจภุณัฑ์มีความ 

      สวยงามและทนัสมยั 

1.2 วสัดท่ีุใช้ผลิตบรรจภุณัฑ์มีความสวย 

      งามเหมาะกบัผลิตภณัฑ์ 

1.3 บรรจภุณัฑ์มีสีสนัท่ีเหมาะสมกบั 

      ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ 

1.4 บรรจภุณัฑ์ให้ความรู้สกึเป็นมิตรกบั 

      ธรรมชาติ 

1.5 ภาพท่ีใช้บนบรรจภุณัฑ์ทําให้เข้าใจ 

      ถึงตวัผลิตภณัฑ์ 

1.6 รายละเอียดข้อมลูผลิตภณัฑ์มีความ 

      เหมาะสม 

1.7 ตวัอกัษรท่ีใช้อา่นง่ายและส่ือสารได้ดี 

 

144 

 

148 

 

149 

 

148 

 

147 

 

141 

 

145 

 

 

698 

 

732 

 

741 

 

757 

 

723 

 

675 

 

707 

 

4.80 

 

4.93 

 

4.97 

 

4.93 

 

4.90 

 

4.70 

 

4.83 

 

0.48 

 

0.25 

 

0.18 

 

0.49 

 

0.31 

 

0.65 

 

0.46 

ค่าเฉล่ีย   4.87 0.40 

2. ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 

2.1 บรรจภุณัฑ์มีรูปทรงท่ีสะดวกตอ่การ 

      ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 

2.2 มีความเช่ือมัน่ความปลอดภยัจากการ 

      เก็บผลิตภณัฑ์ 

2.3 สามารถปกป้องและบรรจผุลิตภณัฑ์ 

      ได้เป็นอยา่งดี 

2.4 บรรจภุณัฑ์มีความแข็งแรงในการบรรจุ 

 

148 

 

143 

 

144 

 

147 

 

700 

 

691 

 

696 

 

723 

 

4.93 

 

4.76 

 

4.80 

 

4.90 

 

0.25 

 

0.57 

 

0.41 

 

0.31 

ค่าเฉล่ีย   4.85 0.39 

ค่าเฉล่ียรวม   4.86 0.40 
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 จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ผลิต ,ผู้ประกอบการ ,ผู้บริโภค จํานวน 30 คน

ตอ่รูปรูปแบบและประโยชน์  ใช้สอยของผลติภณัฑ์ พบวา่ด้านรูปแบบและควา มสวยงาม  กลุม่ตวัอยา่ง

มีความพงึพอใจ รูปทรงของบรรจภุณัฑ์มีความสวยงามและทนัสมยั  มีคา่เฉล่ีย 4.80 ,วสัดท่ีุใช้ผลิต

บรรจภุณัฑ์มีความสวยงามเหมาะกบัผลติภณัฑ์  มีคา่เฉล่ีย 4.93, บรรจภุณัฑ์มีสีสนัท่ีเหมาะสมกบั

ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  มีคา่เฉล่ีย 4.97 , บรรจภุณัฑ์ให้ความรู้สึ กเป็นมิตรกบัธรรมชาติ  มีคา่เฉล่ีย 4.93,  

ภาพท่ีใช้บนบรรจภุณัฑ์ทําให้เข้าใจถึงตวัผลิตภณัฑ์  มีคา่เฉล่ีย 4.90, รายละเอียดข้อมลูผลิตภณัฑ์มี

ความเหมาะสม  มีคา่เฉล่ีย 4.70 และ ตวัอกัษรท่ีใช้อา่นง่ายและส่ือสารได้ดี  มีคา่เฉล่ีย 4.83 ซึง่กลุม่

ตวัอยา่งเห็นวา่ วสัดท่ีุใช้ผลิตบรรจภุณัฑ์มีความสวยงามเหมาะกบัผลิตภณัฑ์  และบรรจภุณัฑ์มีสีสนัท่ี

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ สว่น รายละเอียดข้อมลูผลิตภณัฑ์มีความ

เหมาะสม มีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ ด้านประโยชน์ใช้สอยกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจบรรจภุณัฑ์มีรูปทรงท่ี

สะดวกตอ่กา รใช้งานได้อยา่งเหมาะสม  มีคา่เฉล่ีย 4.93,มีความเช่ือมัน่ความปลอดภยัจากการ เก็บ

ผลิตภณัฑ์  มีคา่เฉล่ีย 4.76, สามารถปกป้องและบรรจผุลิตภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี  มีคา่เฉล่ีย 4.80 และ

บรรจภุณัฑ์มีความแข็งแรงในการบรรจุ  มีคา่เฉล่ีย 4.90 ซึง่กลุม่ตวัอยา่งเหน็วา่ บรรจภุณัฑ์มีรู ปทรงท่ี

สะดวกตอ่การใช้งานได้อยา่งเหมาะสม  มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ สว่นบรรจภุณัฑ์ มีความเช่ือมัน่ความ

ปลอดภยัจากการเก็บผลิตภณัฑ์ มีคา่เฉล่ียต่ําท่ีสดุ 

 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ผลิต ,ผู้ประกอบการ ,ผู้บริโภค จํานวน 30 คนตอ่รูป

รูปแบบและประโยชน์  ใช้สอยของผลติภัณฑ์ ในภาพรวมด้านรูปแบบและความสวยงาม  กลุม่ตวัอยา่ง

มีความพงึ  พบวา่ ด้านรูปแบบและความสวยงาม  กบัด้าน หน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย  อยูใ่นระดบั 4.87 

และ 4.85 ในระดบัความคดิเห็น มากมท่ีสดุ ตามลําดบั และมีคา่เฉล่ียรวมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่นระดบั 4.86 

ในระดบัความคดิเห็น มากท่ีสดุ 

 

5. วิเคราะห์การผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จาก

วัสดธุรรมชาต ิกรณีศึกษา : วัสดุจากเปลือกกล้วย 

 วสัดกุระดาษท่ีผลติจากเปลือกกล้วย ผสมกบัสว่นตา่งๆ ของต้นกล้วยเชน่ กาบกล้วย (ลําต้น) 

ก้านกล้วย และ ใบกล้วย มีคณุภาพของเนือ้กระดาษและความเหนีย วไมแ่ตกตา่งกนัมาก เหมาะ

สําหรับทําบรรจภุณัฑ์จากกล้วยและการใช้งานในด้านบรรจภุณัฑ์ อตัราสว่นของเปลือกกล้วยกบัสว่น

ตา่ง ๆ ของต้นกล้วยท่ีจดัทํา เป็น 1 : 2 , 1 : 3  และ   2 : 3  ซึง่จากการศกึษา อตัราสว่น 2 : 3 ได้

ลกัษณะของเนือ้กระดาษดีกวา่สตูรอ่ืนและแตกตา่งกนัเลก็น้อ ย ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึเลือกใช้ สตูร 2 : 3 ใน

งานวิจยัครัง้นี ้คณุสมบตัขิองกระดาษพบวา่นํา้หนกัเบา เส้นใยเรียบกระจายตวัสม่ําเสมอ มีความพรุน 

เหนียวทนตอ่การฉีกขาดได้มาก ด้านคณุภาพ สามารถพมิพ์ตกแตง่ได้งา่ยและสวยงาม ออกแบบให้มี
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รูปร่างพเิศษได้สะดวกเหมาะกบังานท่ีต้องกา รความสวยงาม ราคาถกู  ประหยดัคา่ใช้จา่ยท่ีสําคญัไมมี่

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนํามาหมนุเวียนได้ และบรรจภุณัฑ์จากกระดาษท่ีได้สามารถสร้างอตั

ลกัษณ์กบัผลผลติจากกล้วยท่ีได้อยา่งลงตวัและสร้างมลูคา่เพิม่ของสนิค้าได้อยา่งเหมาสม 

5.1 ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ชัน้นอก 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26 ต้นแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้นอก แบบท่ี 1 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 ต้นแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้นอก แบบท่ี 2 

5.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชัน้ใน 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 28 ต้นแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาติ 

กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก  เป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

ผู้ วิจยัได้สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะของการวิจยัไว้ดงันี ้

 

 ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

 1.  เพ่ือศกึษาคณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย เพ่ือนํามา

ประยกุต์พฒันาบรรจภุณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 2.  เพ่ือศกึษากระบวนการออกแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 3.  เพ่ือพฒันาบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาต ิเพ่ือเพิ่มมลูคา่ในการจดัจําหนา่ย และสร้างอตั

ลกัษณ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 

 ความสาํคัญของการวิจัย 

 1. เพ่ือให้ทราบคณุสมบตัขิองวสัดธุรรมชาติ  กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย เพ่ือนํามา

ประยกุต์พฒันาบรรจภุณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 2.  เพ่ือให้ทราบกระบวนการออกแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 

 3.  เพ่ือให้ทราบกระบวนการพฒันาบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาต ิเพ่ือเพิ่มมลูคา่ ในการจดั

จําหนา่ย และสร้างอตัลกัษณ์ สําหรับผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนดิอบแห้ง 

 

 ขอบเขตการวิจัย 

 การศกึษาและการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขต

การศกึษาดงันี ้

 1.  ด้านเนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 

 ศกึษาเก่ียวกบั การพฒันารูปแบบบรรจภุั ณฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง จากวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก เพ่ือสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบัตวัสนิค้า เพ่ือ

พฒันาบรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่ไมก่่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม จากวสัดธุรรมชาต ิ
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 2.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

 ศกึษาและเก็บข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีและทดลองทําวสัดธุรรมชาตจิากเปลือกกล้วย และสร้าง

แบบร่างของบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาจาก 

ข้อมลูปฐมภมูิ และข้อมลูทตุยิภมูิ 

 3. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุม่ตวัอยา่ง ผู้ วิจยัได้เลือ ก คือ แบบร่างของบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง

จากวสัดธุรรมชาต ิโดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยผู้ เช่ียวชาญ แบบท่ีไมย่ดึตามความนา่จะเป็น 

(Non-probability Sampling) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง . 2545: 125) โดยผู้ วิจยัเจาะจง (Purposive 

Sampling) เลือกกลุ่ มตวัอยา่งจากแบบร่างตามแนวคดิและทฤษฎีการออกแบบบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้

นํามาบรูณาการรวมกบัแนวคดิการออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกิจ (Eco Design) ทัง้นีผู้้ วิจยัมุง่เน้นศกึษา

ทัง้บรรจภุณัฑ์ชัน้นอกและบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน โดยการคดัเลือกจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น ด้านการออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

 ในการศกึษาและพฒันาการศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิด

อบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก 

 สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

 1.  สรุปข้อมลูภาคสนามด้านวสัดทุดแทนจากธรรมชาตแิละรูปแ บบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์

กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพษิณโุลก จาก

การศกึษา อัตราสว่น 2 : 3 ได้ลกัษณะของเนือ้กระดาษดีกวา่สตูรอ่ืนและแตกตา่งกนัเลก็น้อย 

คณุสมบตัขิองกระดาษพบวา่นํา้หนกัเบา เส้นใยเรียบกระจายตวัสม่ําเสมอ มี ความพรุน ออ่นนุม่ มนั 

เหนียวทนตอ่การฉีกขาดได้มาก ด้านคณุภาพ สามารถพมิพ์ตกแตง่ได้งา่ยและสวยงาม ออกแบบให้มี

รูปร่างพเิศษได้สะดวกเหมาะกบังานท่ีต้องการความสวยงาม ราคาถกู ประหยดัคา่ใช้จา่ยท่ีสําคญัไมมี่

ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมสามารถนํามาหมนุเวียนได้และบรรจภุณัฑ์จากกร ะดาษท่ีได้สามารถสร้างอตั

ลกัษณ์กบัผลผลติจากกล้วยท่ีได้อยา่งลงตวัและสร้างมลูคา่เพิม่ของสนิค้าได้อยา่งเหมาสม 

 2.  สรุปความสมัพนัธ์และข้อเปรียบเทียบกลุม่ตวัอยา่งแบบร่างบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์กล้วย

แปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย  จากการพฒันาบรรจภุณัฑ์

ตามแนวคดิและหลกัการการออกแบบบรรจุ ภณัฑ์ด้านอตัลกัษณ์ ด้านรูปแบบ  ความสวยงาม และ

ประโยชน์ใช้สอย การส่ือความหมาย เป็นวสัดท่ีุสง่เสริมมลูคา่เพิ่มและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
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 3. สรุปข้อมลูภาคสนามด้านรูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง

จําหนา่ยในปัจจบุัน โดยแบบประเมนิรูปแบบจากผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ  จากการวิเคราะห์และ

ประเมนิกลุม่ตวัอยา่ง  บรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาติ  พบวา่วสัดุ

ธรรมชาตท่ีินํามาออกแบบบรรจภุณัฑ์ โดยสว่นใหญ่มีความนา่สนใจและความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีดี การ

ถ่ายทอดและส่ือความหมายหลกับนบรรจภุณัฑ์ และองค์ประกอบรองลงมาได้แก่ การให้ข้อมลู

ผลิตภณัฑ์ท่ีฉลากบนบรรจภุณัฑ์นัน้ อยูใ่นระดบัท่ีดี สามารถส่ือสารข้อมลูได้อยา่งตรงไ ปตรงมากบั

ผู้บริโภค ทําให้เกิด การ ตีความและสร้างการรับรู้ถึงตวัผลติภณัฑ์ได้อยา่งสมบรูณ์ แตข้่อเสีย คือ  

รายละเอียดภาพท่ีพิมพ์ลงในวสัดธุรรมชาต ิ(วสัดจุากเปลือกกล้วย ) ท่ีเป็นฉลากบนบรรจภุณัฑ์ ไมอ่าจ

แสดงรายละเอียดได้มาก นกั เพราะเป็นวสัดจุากธรรมชาติ ไมส่ามารถพมิพ์ภาพผลติภณัฑ์ท่ีมี

รายละเอียดสงูลงบนวสัดไุด้เหมือนวสัดจุากกระดาษทัว่ไป  

 4. สรุปด้านรูปแบบและรู ปทรงพบว่ าบรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งโดย

สว่นใหญ่จะมีรูปทรงท่ีคล้ายคลงึกนั และมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต และสีของบรรจภุณัฑ์ท่ีอยูใ่น

กลุม่ของสีธรรมชาติ  โดยจากการประเมนิพบวา่ด้านความสวยงามของรูปทรงและสีของบรรจภุณัฑ์

ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุร รมชาติ รวมทัง้การเก็บรักษาคณุสมบตัิ ของผลิตภณัฑ์

อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ โดยสว่นใหญ่วสัดท่ีุใช้จากวสัดธุรรมชาต ิในการนํามาผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์ จากการ

วิเคราะห์การใช้วสัดผุู้ วิจยัพบวา่หากนําวสัดตุามแนวคดิการออกแบบเชงินิเวศมาใช้ในการพฒันาบรรจุ

ภณัฑ์ โดยการออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีรักษาสิง่แวดล้อมด้วยแนวคดิการนําก ลบัมาใช้ใหม ่ (Reuse) นัน้ 

วสัดท่ีุเหมาะสมในการนํามาทดลองพฒันาการออกแบบเป็นวสัดจุากเปลือกกล้วยนัน้มีต้นทนุการผลติ

และกําจดัทางสิ่งแวดล้อมท่ีต่ํากวา่วสัดชุนิดอ่ืนๆ  

 5.  สรุปกลุม่ตวัอยา่งแบบร่างบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์ กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดุ

ธรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จากการศกึษาข้อมลู เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

รวมทัง้การสร้างเคร่ืองมือแบบประเมนิโดยการประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ โดยการ

ประเมินแบบร่างตามแนวคดิในด้านการสร้างอตัลกัษณ์และการเพิ่มมลูคา่ ด้านรูปแบบและความ

สวยงาม ด้านประโยชน์ใช้สอยและความเหมาะสมของวสัดตุามแนวคดิและหลกัการทางการออกแบบ

โครงสร้าง การออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์เพ่ือส่ือความหมาย และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

แล้วนํามาสรุปผลการวิเคราะ ห์ข้อมลู เพ่ือใช้เป็นข้อมลู ในการพฒันาบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์ กล้วยแปร

รูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย  พบวา่แบบร่างท่ีได้รับการพฒันา

จากแบบร่างขัน้ต้นนัน้ มีคา่การประเมินท่ีแตกตา่งกนัตามวตัถปุระสงค์ของการประเมิน  ซึง่จากการ

สรุปแบบร่างท่ี พบมีความคดิเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีความเหมาะสมในการนําไปพฒันา

เป็นต้นแบบบรรจภุณัฑ์ผลิ ตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแ ห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา วสัดจุาก
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เปลือกกล้วย  เน่ืองจากมีผลของการประเมินในด้านตา่งๆ อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี คือ รูปทรงและสีของบรรจุ

ภณัฑ์ชัน้ในท่ีได้จากแนวคดิรูปทรงเรขาคณิต  สามารถ แสดงถึงความสอดคล้องของการออกแบบท่ี

สร้างอตัลกัษณ์ และมีประโยชน์ใช้สอยได้อยา่งเหมาะสม ในสว่นบรรจภุณัฑ์ชัน้นอกยงัสามารถส่ือสาร

ถึงตวัผลติภณัฑ์ และเหมาะแก่การปกป้องการวางจดัจําหนา่ยและการขนสง่ของผลติภณัฑ์ได้เป็น

อยา่งดี รวมทัง้วสัดท่ีุเลือกใช้ทัง้บรรจภุณัฑ์ชัน้ใน และบรรจภุณัฑ์ชัน้นอกนัน้ สอดคล้องกบัแนวคดิการ

ออกแบบเชงินิเวศ ทําให้ได้มาซึง่บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

 

การอภปิรายผล 

 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูป

ชนิดอบแห้ง จากวสัดธุรรมชาต ิก รณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย  ในการอภิปรายผลมีการอภิปราย

ผล 2 ประเดน็ดงันี ้

 1.  การพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์จากการนําแนวคดิทางการออกแบบโครงสร้าง และกราฟิก

บนบรรจภุณัฑ์เป็นแนวคดิหลกัเพ่ือการส่ือความหมายนัน้ ก่อให้เกิดบรรจภุณัฑ์ท่ีมีความแตกตา่ง ทัง้ใน

สว่นของรูปแบบจากบรรจภุณัฑ์เดมิท่ีจดัจําหนา่ยอยูใ่นปัจจบุนั และวสัดท่ีุใช้ทําบรรจภุณัฑ์จ ากวสัดุ

ธรรมชาต ิบรรจภุณัฑ์สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอยา่งดี สามารถส่ือสาร บง่บอกถึง

ผลิตภณัฑ์ท่ีอยูภ่ายในบรรจภุั ณฑ์ได้อยา่งเหมาะสม และสามารถชว่ยสง่เสริมมลูคา่เพิ่ม สร้าง ความ

สอดคล้องของการออกแบบท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีดีตอ่ผลิตภณัฑ์ สง่ผลให้บรรจภุณัฑ์ผลิตภั ณฑ์กล้วยแปรรูป

ชนิดอบแห้ง มีความพร้อมในการแขง่ขนักบัสินค้าภายในประเทศ มีความเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองในการ

พฒันาสินค้าในระดบัตา่งประเทศตอ่ไป และจากความคดิเห็นของ ผู้ เช่ียวชาญได้มีข้อเสนอแนะวา่ควร

มีการพฒันาตราสนิค้าควบคูก่บัการพฒันาบรรจภุณัฑ์เพ่ือสร้างการจดจําให้เกิดแก่ผลิตภณัฑ์ 

 2.  การพฒันาบรรจภุณัฑ์โดยการคํานงึถึงการเลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมนัน้ สามารถทําให้

บรรจภุณัฑ์ทําหน้าท่ีในการปกป้องผลิตภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี รวมทัง้การพฒันาการออกแบบตาม

แนวคดิการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) โดยการเลือกใช้วสัดท่ีุสามารถนํากลบัม าใช้

ใหม ่ (Reuse) ซึง่พบวา่วสัดจุากเปลือกกล้วยเป็นวสัดกุระดาษรีไซเคลิท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุใน

กระบวนการผลิตรูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งสง่ผลให้เกิดความรับผิดตอ่

สภาพแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
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ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบบรรจภุณัฑ์และวสัดจุากธรรมชาต ิกรณี ศกึษา วสัดจุากเปลือกกล้วย สามารถนําไป

พฒันาตอ่ในเชิงอตุสาหกรรมได้ โดยการอดัขึน้รูปวสัดทุดแทนจากธรรมชาต ิสามารถนําไปพฒันาตอ่

ได้ในบรรจภุณั ฑ์หรือเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ได้ อยา่งหลากหลายมากขึน้ เพ่ือเป็นการตอ่ยอดในระดบั

กระบวนการผลิตท่ีใหญ่ขึน้ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ควรคํา นงึถึงรูปแบบของบรรจภุณัฑ์ เพ่ือให้เกิด

นวตักรรมการออกแบบท่ีสร้างสรรค์ รวมทัง้จําเป็นอยา่งย่ิงในการเลือกใช้วสัดท่ีุมีความเหมาะสมตาม

หลกัการบรรจแุละยงัตอบสนองแนวคดิการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้อยา่งเหมาะสม 

ผู้ประกอบการหรือผู้ผลติสนิค้าควรให้ความสําคญัตอ่การออกแ บบบรรจภุณัฑ์และการพฒันาตรา

สนิค้าซึง่ทําให้ได้มาถึงโอกาสทางการตลาดและสามารถสร้างมลูคา่เพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์ทัง้ยงัควร

ตระหนกัถึงการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

หนว่ยงานในสว่นของทางภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในกระบวน การผลิตบรรจภุณัฑ์ควร

พฒันาวสัดจุากธรรมชาต ิท่ีสามารถนํามาใช้ผลติเป็นบรรจภุณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง และกระจายองค์

ความรู้สูน่กัวิชาการ นกัออกแบบ หรือชมุชน เพ่ือก่อให้เกิดความรับผดิชอบโดยรวมตอ่สิง่แวดล้อมทัง้

ในสว่นของการออกแบบและการผลิต ควรมีการศกึษาวิจยัและพฒันาบรรจุ ภณัฑ์ท่ีได้จากผลิตภณัฑ์

ทางภมูิปัญญาอ่ืน ๆ เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อยา่งยัง่ยืน ควบคูไ่ป

กบัแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกนัอยา่ง

สร้างสรรค์ 
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แบบประเมิน กลุ่มตวัอย่างแบบร่างบรรจุภณัฑ์กล้วยแปรรูป 

ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

แบบประเมิน  
กลุ่มตวัอย่างแบบร่างบรรจุภณัฑ์กล้วยแปรรูป  

(ชุดที่ 1 : ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ ผู้เช่ียวชาญ) 
เร่ือง การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิ

กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพิษณโุลก 
โดย นาย นรพงศ์ ก่ิงศกัดิ ์นิสติปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการออกแบบบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาต ิ
(วสัดจุากเปลือกกล้วย) สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง สามารถนํามาพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
เพ่ือเพิ่มมลูค่าในการจดัจําหน่าย และสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ผลิตภณัฑ์ชมุชน สอดคล้องกบับรรจภุณัฑ์
ใหมท่ี่รักษาสิง่แวดล้อม และเป็นแนวทางใหมก่บับรรจภุณัฑ์เดมิท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

คาํชีแ้จง แบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 ตอน มีดงันี ้
ตอนท่ี 1 การประเมินความคิดเห็นด้านคณุภาพและความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาติ กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย โดยการ
ออกแบบร่างบรรจุภณัฑ์นัน้ พฒันามาจากแนวคิดทางการออกแบบโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย 3 
แนวคิด คือ แนวคิดรูปทรงเรขาคณิต แนวคิดรูปทรงจากธรรมชาติ และแนวคิดรูปทรงอิสระ ซึง่การ
ประเมินกลุม่ตวัอยา่งแบบร่างบรรจภุณัฑ์แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

- ด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่ 
- ด้านรูปแบบและความสวยงาม 
- ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 

 ขอความกรุณาให้ท่านพิจารณา และโปรดใสเ่คร่ืองหมาย / ในช่องของระดบัความคดิเห็นของ
แตล่ะข้อในตาราง ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weigh) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัน้อย 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัน้อยมาก 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ท่านสามารถตอบได้อยา่งอิสระ (Open End) ในตอนท้ายของ
แบบประเมิน เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและการววจิยัในครัง้นี ้ 
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ข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมินนีจ้ะเก็บไว้เป็นความลบั เพ่ือใช้ในการศึกษาเท่านัน้ ผู้วิจัย

ขอขอบคณุทกุท่านท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ในการตอบแบบประเมิน และให้ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การศกึษาและการวิจยัดงักลา่วมา ณ โอกาสนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแบบร่าง 
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ตอนที่ 1  การประเมินความคิดเห็นด้านคณุภาพและความพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์
กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

 

 ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 

1.1 บรรจภุณัฑ์สามารถส่ือสารถึงผลติภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสม      
1.2 วสัดท่ีุใช้สามารถช่วยสร้างอตัลกัษณ์ และเพิ่มมลูคา่ได้อยา่ง
เหมาะสม 

     

 

2.1 รูปทรงมีความสวยงามเหมาะสม      

2.2 สีท่ีใช้มีความเหมาะสมสวยงาม ดนู่าใช้      

2.3 วสัดท่ีุใช้มีความเหมาะสม และสวยงาม      

 

3.1 บรรจภุณัฑ์ชัน้ในและชัน้นอก สามารถปกป้องและบรรจุ

ผลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี 
     

3.2 บรรจภุณัฑ์มีความสะดวกตอ่การใช้งานได้อยา่งเหมาะสม      

 
 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ทา่นสามารถตอบได้อยา่งอิสระ (Open End) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ............................................................. 
(..................................................................) 

                                                                                        ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้ เช่ียวชาญ 

ข้อพจิารณาในคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ 

1. ด้านอัตลักษณ์และการเพิ่มมูลค่า 

2. ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

3. ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย 
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แบบประเมิน  
กลุ่มตวัอย่างแบบร่างบรรจุภณัฑ์กล้วยแปรรูป  

(ชุดที่ 2 : : ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ ผู้เช่ียวชาญ) 
เร่ือง การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิ

กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพิษณโุลก 
โดย นาย นรพงศ์ ก่ิงศกัดิ ์นิสติปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการออกแบบบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาต ิ
(วสัดจุากเปลือกกล้วย) สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง สามารถนํามาพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
เพ่ือเพิ่มมลูค่าในการจดัจําหน่าย และสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ผลิตภณัฑ์ชมุชน สอดคล้องกบับรรจภุณัฑ์
ใหมท่ี่รักษาสิง่แวดล้อม และเป็นแนวทางใหมก่บับรรจภุณัฑ์เดมิท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

คาํชีแ้จง แบบประเมินแบง่ออกเป็น 3 ตอน มีดงันี ้
ตอนท่ี 1 การประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชัน้ใน ของ

ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 3 ด้าน ดงันี ้
- ด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่ 
- ด้านรูปแบบและความสวยงาม 
- ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 

ตอนท่ี 2 การประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชัน้นอก ของ
ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 3 ด้าน ดงันี ้

- ด้านอตัลกัษณ์และการเพิม่มลูคา่ 
- ด้านรูปแบบและความสวยงาม 
- ด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย 

ขอความกรุณาให้ท่านพิจารณา และโปรดใสเ่คร่ืองหมาย / ในช่องของระดบัความคดิเห็นของ
แตล่ะข้อในตาราง ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัน้อย 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัน้อมมาก 
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ทา่นสามารถตอบได้อยา่งอิสระ (Open End) ในตอนท้ายของแบบ
ประเมิน เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและการววิจยัในครัง้นี ้

ข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมนินีจ้ะเก็บไว้เป็นความลบั เพ่ือใช้ในการศกึษาเท่านัน้ ผู้วิจยั
ขอขอบคณุทกุท่านท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ในการตอบแบบประเมิน และให้ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การศกึษาและการวิจยัดงักลา่วมา ณ โอกาสนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแบบร่าง 
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ตอนที่ 1 การประเมินความคดิเห็นด้านคณุภาพในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ชัน้ในของผลติภณัฑ์กล้วย 
แปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

 ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 

1.1 บรรจภุณัฑ์สามารถส่ือสารถึงผลติภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสม      
1.2 วสัดท่ีุใช้สามารถช่วยสร้างอตัลกัษณ์ และเพิ่มมลูคา่ได้อยา่ง
เหมาะสม 

     

 

2.1 รูปทรงมีความสวยงามและสามารถจงูใจผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี      

2.2 สีท่ีใช้มีความเหมาะสมสวยงาม ดนู่าใช้      

2.3 วสัดท่ีุใช้มีความเหมาะสม และสวยงาม      

 

3.1 สามารถปกป้องและบรรจผุลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี      

3.2 บรรจภุณัฑ์มีความสะดวกตอ่การใช้งานได้อยา่งเหมาะสม      

 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นด้านคณุภาพในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ชัน้นอกของผลิตภณัฑ์

กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

 ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 

1.1 บรรจภุณัฑ์สามารถส่ือสารถึงผลติภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสม      
1.2 วสัดท่ีุใช้สามารถช่วยสร้างอตัลกัษณ์ และเพิ่มมลูคา่ได้อยา่ง
เหมาะสม 

     

 

2.1 การจดัวางองค์ประกอบมีความสวยงามและเหมาะสม      

2.2 สีท่ีใช้มีความเหมาะสมกบัผลติภณัฑ์      

2.3 สีท่ีใช้มีความเหมาะสมกบัวสัดขุองบรรจภุณัฑ์      

2.4 ตวัอกัษร ภาพถ่าย และภาพวาดสามารถส่ือสารได้ดี      

ข้อพจิารณาในคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ 

1. ด้านอัตลักษณ์และการเพิ่มมูลค่า 

2. ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

3. ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย 

ข้อพจิารณาในคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ 

1. ด้านอัตลักษณ์และการเพิ่มมูลค่า 

2. ด้านรูปแบบและความสวยงาม 
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 ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 

3.1  สามารถปกป้อง และบรรจผุลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี      

3.2 สามารถส่ือสารถึงประเภทของผลติภณัฑ์ได้อยา่งเหมาะสม      
3.3 รูปทรงมีความเหมาะสมในการวางจดัจําหน่ายและการขนสง่      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ทา่นสามารถตอบได้อยา่งอิสระ (Open End) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ............................................................. 
(..................................................................) 

                                                                                        ผู้ทรงคณุวฒุิ, ผู้ เช่ียวชาญ 

ข้อพจิารณาในคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ 

3. ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

ประเมินความคดิเหน็ด้านคุณภาพและความพงึพอใจรูปแบบบรรจุภณัฑ์ 
ผู้ผลิต, ผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
เร่ือง การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิ

กรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย จงัหวดัพิษณโุลก 
โดย นาย นรพงศ์ ก่ิงศกัดิ ์นิสติปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการออกแบบบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาต ิ
(วสัดจุากเปลือกกล้วย) สําหรับผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง สามารถนํามาพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
เพ่ือเพิ่มมลูค่าในการจดัจําหน่าย และสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ผลิตภณัฑ์ชมุชน สอดคล้องกบับรรจภุณัฑ์
ใหมท่ี่รักษาสิง่แวดล้อม และเป็นแนวทางใหมก่บับรรจภุณัฑ์เดมิท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

คาํชีแ้จง แบบประเมินแบง่ออกเป็น 3 ตอน มีดงันี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเช่ือมั่นในบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิด

อบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย  
ขอความกรุณาให้ท่านพิจารณา และโปรดใสเ่คร่ืองหมาย / ในช่องของระดบัความคิดเห็นของ

แตล่ะข้อในตาราง ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัน้อย 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัน้อยมาก 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ท่านสามารถตอบได้อย่างอิสระ (Open End) ในตอนท้ายของแบบ

ประเมิน เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและการววิจยัในครัง้นี ้
ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินนีจ้ะเก็บไว้เป็นความลับ เพ่ือใช้ในการศึกษาเท่านัน้ ผู้ วิจัย

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การศกึษาและการวิจยัดงักลา่วมา ณ โอกาสนี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
คําชีแ้จง กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความท่ีตรงกบัข้อมลูความเป็นจริงของ

ท่านมากท่ีสดุ 
 
1.เพศ  

(  ) ชาย  (  ) หญิง  
 
2. อาย ุ

(  ) 15 - 24 ปี    (  ) 25 - 34 ปี 
(  ) 35 - 44 ปี    (  ) 45 - 54 ปี 
(  ) 55 ปีขึน้ไป 

 
3. สถานภาพ 

(  ) โสด  (  ) สมรส / อยูด้่วยกนั  (  ) แยกกนัอยู ่/ หยา่ร้าง / หม้าย 
 
4. ระดบัการศกึษา 

(  ) ม. 6 หรือต่ํากวา่          (  ) อนปุริญญา หรือ เทียบเท่า  
(  ) ปริญญาตรี                 (  ) สงูกวา่ปริญญาตรีขึน้ไป 

 
5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

(  ) ต่ํากวา่หรือเท่ากบั 8,000 บาท (  ) 8,000 บาท - 10,000 บาท 
(  ) 10,000 - 20,000 บาท  (  ) 20,000 - 30,000 บาท 
(  ) ตัง้แต ่30,000 บาทขึน้ไป 

 
6. อาชีพ 

(  ) พนกังานเอกชน   (  ) พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(  ) รับราชการ    (  ) ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
(  ) นกัเรียน/นกัศกึษา   (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.......................... 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นด้านรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิด
อบแห้งจากวสัดธุรรมชาต ิกรณีศกึษา : วสัดจุากเปลือกกล้วย 

 ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 

1.1 รูปทรงของบรรจภุณัฑ์มีความสวยงาม และทนัสมยั       

1.2 วสัดท่ีุใช้ผลติบรรจภุณัฑ์มีความสวยงามเหมาะกบัผลติภณัฑ์       

1.3 บรรจภุณัฑ์มีสีสนัท่ีเหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิ      

1.4 บรรจภุณัฑ์ให้ความรู้สกึเป็นมิตรกบัธรรมชาต ิ      

1.5 ภาพท่ีใช้บนบรรขภุณัฑ์ทําให้เข้าใจถึงตวัผลติภณัฑ์      

1.6 รายละเอียดข้อมลูผลติภณัฑ์มีความเหมาะสม       

1.7 ตวัอกัษรท่ีใช้อา่นงา่ย และส่ือสารได้ดี      

 

2.1 บรรจภุณัฑ์มีรูปทรงท่ีสะดวกตอ่การใช้งานได้อยา่งเหมาะสม       

2.2 มีความเช่ือมัน่ความปลอดภยัจากเก็บรักษาผลติภณัฑ์      

2.3 สามารถปกป้องและบรรจผุลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี       

2.4 บรรจภุณัฑ์มีความแข็งแรงในการบรรจ ุ      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ทา่นสามารถตอบได้อยา่งอิสระ (Open End) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

         

ข้อพจิารณาในคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ 

1. ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

2. ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย 
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ภาคผนวก ค   
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
 

ช่ือ    ผศ. สนีินาถ เลศิไพรวนั  
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ตําแหนง่ท่ีทํางาน  อาจารย์คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประวตักิารศกึษา  สถ.บ.(ศลิปอตุสาหกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  
M.S. (Pratt lnstiute) NY. U.S.A.  

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านออกแบบและสร้างสรรค์ 

 
ช่ือ     ผศ.พวงเพชร รัตนรามา 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ-

ทหารลาดกระบงั 
ตําแหนง่ท่ีทํางาน อาจารย์ภาควชิาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ประวตักิารศกึษา สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คณุ-ทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  
Dipl.ing.Innenarchitektur จาก Muenchen Germany 

 
ช่ือ    อาจารย์ วนัชยั พวงลดัดาวลัย์ 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  สาขาวิชาการออกแบบ วทิยาลยัอาชีวศกึษาอตุรดติถ์ 
ตําแหนง่ท่ีทํางาน ตําแหนง่ครูชํานาญการพิเศษการศกึษา สาขาวิชาการออกแบบ 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาอตุรดติถ์ 
ประวตักิารศกึษา ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านออกแบบและสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 
ช่ือ    อาจารย์ ศริญญา วรจนัทร์ 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วทิยาลยัอาชีวศกึษามหาสารคาม 
ตําแหนง่ท่ีทํางาน ตําแหนง่ครูชํานาญการพิเศษการศกึษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟิก วทิยาลยัอาชีวศกึษามหาสารคาม 
ประวตักิารศกึษา ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก จ 
รูปการเตรียมวัดถุดบิ เพื่อทดลองและพัฒนาวัสดุจากเปลือกกล้วย
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    ภาพประกอบ 29 ลกัษณะต้นกล้วยตามธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

   ภาพประกอบ 30 ขยะจากเปลือกกล้วยเหลือทิง้จากการแปรรูป 
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ภาพประกอบ 31 เตรียมวสัดจุากต้นกล้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 32 วสัดจุากต้นกล้วยท่ีช่วยในการผสม
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                                                     ภาพประกอบ 33 สว่นผสมหลกัเปลือกล้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 34 เตรียมอปุกรณ์และสว่นผสม
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                                              ภาพประกอบ 35 ขัน้ตอนการทําวสัดจุากเปลือกกล้วย 
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ภาพประกอบ 36 ขัน้ตอนการตากแดดให้วสัดแุห้ง ครัง้ท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 37 ขัน้ตอนการตากแดดให้วสัดแุห้ง ครัง้ท่ี 2
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ภาพประกอบ 38 ขัน้ตอนการตากแดดให้วสัดแุห้ง ครัง้ท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 39 ขัน้ตอนการเก็บวสัดท่ีุตากจนแห้งแล้ว 
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                                       ภาพประกอบ 40 ลกัษะวสัดท่ีุได้จากเปลือกกกล้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 41 ลกัษะสีของวสัดท่ีุได้จากเปลือกกกล้วยแตล่ะสตูร 
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ภาคผนวก ฉ 
 รูปการทดสอบการพมิพ์ตวัอักษรและภาพลงบนวัสดุจากเปลือกกล้วย
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    ภาพประกอบ 42 ทดสอบการพิมพ์ตวัอกัษรและภาพลงบนวสัดจุากเปลือกกล้วย
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ภาคผนวก ช 
แบบร่างรูปแบบบรรจุภณัฑ์และฉลากผลิตภณัฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้ง 
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ภาพประกอบ 43 แบบร่าง Logo แบบตา่ง ๆ ใช้เป็นเป็นกรณีศกึษาในการทําฉลาก
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         ภาพประกอบ 44 ทดลองขึน้รูปแบบบรรจภุณัฑ์จากวสัดกุระดาษทัว่ไป
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ภาพประกอบ 45 ลกัษณะการพบัขึน้รูปบรรจภุณัฑ์จากวสัดจุริง 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 46 ลกัษณะการพบัขึน้รูปบรรจภุณัฑ์จากวสัดจุริง 2.
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      ภาพประกอบ 47 ลกัษณะการพพิม์ฉลากลงวสัดจุริง 
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ภาพประกอบ 48 รูปแบบบรรจภุณัฑ์ต้นแบบทัง้หมด
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ    นาย นรพงศ์ ก่ิงศกัดิ ์
วนัเดือนปีเกิด    16 ธนัวาคม 2528 
สถานท่ีเกิด    อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
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