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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเอกลักษณของขนมไทย ศึกษาทดลองข้ึนรูป

บรรจุภัณฑ ออกแบบ และพัฒนาแนวทางการประเมินรูปแบบกราฟกขนมไทย และศึกษาผล     

การออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้นําลักษณะรูปทรง

ของขนมทองหยิบซึ่งเปนขนมไทยที่มีเอกลักษณที่โดดเดนเนื่องจากมีการจับจีบคลายดอกไม และ

เปนที่รูจักมากที่สุดมาเปนแนวคิดในการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑ ประกอบกับการศึกษา     

ดานการตลาดทําใหทราบแนวโนมของความตองการของผูบริโภค และการศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณ

การหอของขนมไทย จึงไดนําแนวคิดทั้งหมดมาบูรณาการเปนตนแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

 ผลการออกแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย พบวา สามารถออกแบบบรรจุ

ภัณฑตนแบบ ดังนี้  1) บรรจุภัณฑตนแบบที่มีลักษณะการใชงาน 8 แบบ คือ  แบบที่ 1 มีฝาปด  

แบบที่ 2 ดิสเพลยรูปทรงดอกไม  แบบที่ 3 แบบดิสเพลยทรงสูง 1 แบบท่ี 4 แบบดิสเพลยทรงสูง 2 

แบบที่ 5 ถาด แบบที่ 6 ถาด 2 มุม  แบบที่ 7 ถาด 3 มุม แบบที่ 8 ถาด 4 มุม  2) บรรจุภัณฑตนแบบ 

ที่มี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (S) 5 เซนติเมตร  ขนาดกลาง (M) 7 เซนติเมตร และขนาดใหญ (L)   

9 เซนติเมตร และ 3) บรรจุภัณฑตนแบบที่มีวัสดุ คือ กระดาษปอนด 200 แกรม  กระดาษคราฟท 

230 แกรม Cup Stock Paper เคลือบ PE 1 ดาน ที่ 18 แกรม กระดาษฟรอยลสีทองเงา 300 แกรม 

พลาสติกใส กระดาษปอนดสีตาง ๆ  220 แกรม กระดาษปอนดสีขนมไทย 220 แกรม กระดาษ

เมทัลลิคสีโทนพรีเมียม 250 แกรม  ซึ่งผูเชี่ยวชาญทุกทานมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑตนแบบนี้

สามารถตอบสมมุติฐาน และวัตถุประสงคในการวิจัยไดอยางสมบูรณแบบ สามารถนําไปประยุกต 

และพัฒนาเปนบรรจุภัณฑสําหรับสินคาไดหลากหลาย เนื่องจากเปนบรรจุภัณฑที่มีความคิด

สรางสรรคที่สะทอนเอกลักษณความเปนไทยและสะทอนเอกลักษณขนมไทยไดอยางดีเยี่ยม 
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 This research aims to study Thai dessert identity, package forming process 

design, develop trends of Thai dessert graphic formats and the effects of package design of 

cookies from Thai dessert inspiration. In this study has taken shape of Doonghiib to the 

concept of package design because it’s shape look like a flower and most well known. Include 

with the study form marketing study, the consumer demand and individually wrapped Thai 

dessert, then take the concept to integrated cookies packaging design master 

 The package design with Thai dessert inspiration showed that packaging design 

Master as follows; 1) packaging design master by usability 8 characteristics were to type 1 lid, 

type 2 flower shape display, type 3 height display 1, type 4 height display 2, type 5 tray, type 

6 two angles tray, type 7 three angles tray and type 8 four angles tray. 2) packaging design 

master were 3 size Small (S) 5 cm, medium (M) 7 cm and large (L) 9 cm. and 3) packaging 

design master material were paper 200 gram, kraft paper 230 gram, cup stock coated PE 1 

paper 18 gram, freud's shiny gold paper 300 gram, plastic, different colors paper 220 gram, 

Thai dessert colored bond paper 220 gram paper and metallic colors of premium 250 gram. 

The opinions of the all experts were to packaging design master according to the hypothesis 

and purposes and can be applied to all and development of packaging for a several because 

packaging design master were creativity with Thai dessert inspiration.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่ไดให

ความรวมมือและชวยเหลือในดานตาง ๆ ในการทําวิทยานิพนธ จนสําเร็จเรียบรอยดวยดี  ผูวจิยัขอ

กราบขอบพระคุณอาจารย  ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  คณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลุย กานตสมเกียรติ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิศักด์ิ  

สินธุภัค ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐวี  ศรีโสภา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐไท  พรเจริญ ที่ได

ใหความอนุเคราะหชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะ อีกทั้งยังไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตาง ๆ  

ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา

ความรู และขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ที่ไดให

ความรวมมือ ประสานงานตลอดงานวิจัยในคร้ังนี้   

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการประเมินตนแบบบรรจุภัณฑ รองศาสตราจารย ดร.สินีนาถ  

เลิศไพรวัน  นายทวีป  ถาวรวงศ นางเสาวนีย  ชูวงศ  นางวรวสา  นิลพัฒน  และนางสาวกัญญานัส  

พูลสวัสด์ิ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และประเมินตนแบบบรรจุภัณฑ และใหขอเสนอแนะที่มี

ประโยชนตองานวิจัยคร้ังนี้ 

 ขอบคุณผูบริโภคทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่เปนประโยชนตอ

งานวิจัยคร้ังนี้เปนอยางยิ่ง   

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และทุกคนในครอบครัวที่เปนกําลังใจให

เสมอมา และขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ไดใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจดวยดีจึงทําให

วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จึงขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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