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และพัฒนาเปนบรรจุภัณฑสําหรับสินคาไดหลากหลาย เนื่องจากเปนบรรจุภัณฑที่มีความคิด
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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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 ขนมไทยเปนเอกลักษณดานวัฒนธรรมประจําชาติไทยซ่ึงแสดงออกถึงความ

ละเอียดออน ความประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ มีวิธีการทําที่พิถีพิถัน รสชาติอรอยหอมหวาน 

มีสีสันสวยงาม รูปลักษณชวนรับประทานซึ่งไดจากกรรมวิธีที่ประณีตบรรจง เปนภูมิปญญาไทยที่

สืบทอดกันมาจาก วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ที่นําวัสดุในทองถิ่นมาปรุงแตงเปนของหวานได

มากมายหลายรูปแบบ จึงจัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่บงบอกความเปนไทย แสดงให

เห็นวาคนไทยมีลักษณะนิสัยอยางไร เพราะขนมแตละชนิดลวนมีเสนห แสดงใหเห็นถึงความ

ละเอียดออน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ ตั้งแตวัตถุดิบ ขั้นตอนการทําอยางกลมกลืน 

ความพิถีพิถันของสีที่ใหความสวยงาม กลิ่นหอมของขนมที่ละเมียดละไมชวนใหรับประทาน 

แสดงใหเห็นวาคนไทยเปนคนใจเย็น รักสงบ มีฝมือเชิงศิลปะ นอกจากนี้ขนมแตละชนิดยังมีชื่อ

เรียกที่บงบอกถึงคุณคา และแฝงไปดวยความหมายอันเปนสิริมงคล คนไทยจึงนิยมนําขนมไทย 

ถวายพระ และเล้ียงแขก ในงานพิธีมงคลตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส งานบวช หรืองานข้ึนบาน

ใหม เปนตน โดยขนมไทยท่ีนิยมมักเปนขนมที่มีชื่อไพเราะ และมีความหมายที่เปนสิริมงคล เชน 

ขนมชั้น หมายถึง ความเจริญกาวหนา ไดเลื่อนยศ เล่ือนตําแหนง ขนมถวยฟู หมายถึง ความเจริญ 

เฟองฟู ทองหยิบ หมายถึง หยิบเงิน หยิบทอง ทําใหนึกถึงความรํ่ารวย ทองหยอดหมายถึงคําอวยพร

ใหร่ํารวย มีเงิน มีทองใชไมรูจักหมดส้ิน ฝอยทอง หมายถึงทองที่เปนเสนยาว ๆ เปนตัวแทนใหคูรัก 

ครองคูรักกันยืนยาวตลอดไป เม็ดขนุน หมายถึง คําอวยพรวาจะทําอะไรก็มีแตคนคอยสนับสนุน 

คํ้าจุน ใหเจริญกาวหนา จามงกุฎ หมายถึง เจริญกาวหนา เพียบพรอมดวยยศถาบรรดาศักด์ิ 

เสนหจันทน หมายถึง เปนคนมีเสนห มีแตคนรักใคร และทองเอก หมายถึง ความเปนหนึ่งและ

เปนที่สุด เปนตน  

 จากเอกลักษณของขนมไทย ที่มีความโดดเดนดานรูปลักษณ สีสัน และชื่อเรียกที่เปน

มงคลดังกลาว ทําใหผูวิจัยเกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) ซึ่งคําวาแรงบันดาลใจนั้นถือเปนกุญแจ

สําคัญที่จะนํามนุษยไปสูความสําเร็จใน หลาย ๆ ดานของชีวิต มีตัวอยางมากมายที่ชี้ใหเห็นวา 

แรงบันดาลใจอยูคูกับมนุษยมาโดยตลอด อาจจะหลอหลอม มาจากรูปแบบของจินตนาการ  
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ความประทับใจจากจิตใตสํานึก ประสบการณ  หรืออื่น ๆ สุดแทแตเจาของแรงบันดาลใจนั้น 

จะนํามาใชสรางอิทธิพลตอความคิดของตน รวมถึงการนําแรงบันดาลใจนั้น มาพัฒนาตอยอดอยาง

สรางสรรค ไมวาศิลปนหรือนักประดิษฐที่มีชื่อเสียง ลวนอาศัยแรงบันดาลใจเปนกุญแจสําคัญใน

การขับเคลื่อน แนวความคิดไปสูการสรางสรรคทั้งส้ิน ไมวาจะเปนนวัตกรรม ผลงานศิลปะ ดนตรี 

งานแฟช่ัน หรือแมแตบทกวี ผูสรางสรรคผลงานเหลานี้ ลวนตองคนหาแรงบันดาลใจเพ่ือผลิตผล

งานดังกลาว การสรางแรงบันดาลใจจึงเปน ส่ิงสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคใน

การออกแบบ และ “ความคิดสรางสรรค” นั้นเอง ดูจะมีความจําเปนอยางมาก ในสังคมปจจุบัน ยิ่งมี 

“ความคิดสรางสรรค” ที่พิเศษ และแตกตางมากข้ึนเทาไร คุณคาของผลงานก็ยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น     

ในที่นี้ อาจรวมไปถึงมูลคาดวยก็เปนได (ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา, 2555: 21) 

 จากแรงบันดาลใจดังกลาวจึงนําไปสูการออกแบบการบรรจุภัณฑ ในการวิจัยครั้งนี้ 

ซึ่งบรรจุภัณฑเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญตอการคา และการบริการ ในฐานะของส่ิงที่ชวยอํานวย

ความสะดวกแกการขนสงสินคา (Aid Transportation) โดยทําหนาที่ขั้นพื้นฐานอันดับแรกคือ

ปกปองคุมครองสินคาใหปลอดภัยจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทบกระเทือน และ

ปองกันส่ิงปนเปอนที่ไมพึงประสงค (To Prevent Spillage and Contamination) ที่อาจจะเกิดข้ึน

ในระหวางการขนสงสินคาผลิตภัณฑจากโรงงานผลิตไปจนกระทั่งถึงมือผูบริโภค ซึ่งบทบาทนี้มีผล

ทําใหรูปแบบของบรรจุภัณฑ (Container Closure) เชน มีฝาจุกปดขวด (Bottle Plug Seals) ฯลฯ 

เปนตน เทคนิคและกรรมวิธีการบรรจุที่พัฒนาข้ึนตามหนาที่ใชสอยเหลานี้ จึงเปนผลทําใหเกิดการ

พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑที่หลากหลายลักษณะตามกาลเวลา และการคนพบวัสดุหรือเทคโนโลยทีี่

นํามาใชในสมัยตอมา เม่ือความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ดานศิลปะศาสตร และเทคโนโลยี

เคร่ืองกลโรงงานตาง ๆ ถูกคิดคนพัฒนามากข้ึน โดยเฉพาะในชวงของการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 

(The Industrial Revolution) ที่เร่ิมมาต้ังแตตน ศตวรรษที่ 17 ทําใหระบบการผลิตกลาย เปนการ

ผลิตแบบขนานใหญ (Mass Production) และทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถสนองความสะดวกสบายตอการขนสงสินคา ความตองการดานความ

ปลอดภัยความรวดเร็ว ความตองการสินคาที่มีคุณภาพ และความตองการความหลากหลายของ

สินคา ฯลฯ จึงทําใหเกิดการตราเปนกฎหมาย (Legislation) หนวยบรรจุภัณฑ (Unit Packaging) 

ตราสินคา (Brand Identification) และการโฆษณา (Advertising) ปรากฎการณเหลานี้ทําใหตัว

บรรจุภัณฑ (Package) เร่ิมเขามามีบทบาทแทนพนักงานขาย มีความสําคัญมากในฐานะ “ตัว

แสดงสินคา” (The Representation of Product) ที่ตองการแสดงใหผูบริโภคเห็นถึงเนื้อในหรือ

เนื้อหา (Content) ของสินคาดวยการใหขอมูลรายละเอียดของสินคาบนบรรจุภัณฑ โดยใชเทคนิค
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วิธีการออกแบบสมัยใหมที่สามารถดึงดูดผูบริโภคได ดังนั้นจึงมีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตบรรจุ

ภัณฑ หรือภาชนะบรรจุ ความรูความเขาใจดานศิลปะ และกราฟกดีไซน เร่ือยมา ดวยเหตุ และ

ปจจัยที่กลาวมาแลว จึงเปนผลใหเกิดอาชีพเฉพาะข้ึนในวงการอุตสาหกรรม คือ อาชีพนัก

ออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging Designer) ที่เพิ่งเกิดข้ึนในชวงไมกี่สิบปที่ผานมานี้เอง ซึ่งนับวา

เปนอาชีพใหมที่มีความสําคัญตอวงการธุรกิจการคาเปนอยางมาก ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ

จึงเปนวิทยาการที่เกี่ยวของกับคนหลายวงการ หลายอาชีพ และหลายวิทยาการ (Multidiscipline 

Profession) กลาวคือ นักออกแบบบรรจุภัณฑตองศึกษาหาความรูหลาย ๆ ดานมาประกอบ หรือ

เปนแหลงขอมูล หรือ แรงบันดาลใจสําหรับการออกแบบ (ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และกอเกียรติ ชัย

สนิท, 2542: 4-6)  

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนผูศึกษาดานการออกแบบ และไดแรงบันดาลใจ

จากวัฒนธรรมประจําชาติไทยที่เปนเหมือนศิลปะชั้นเลิศแขนงหนึ่ง คือ ขนมไทย ผูวิจัยจึงไดนํา

แรงบันดาลใจดังกลาวมาออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อสื่อถึงของขวัญที่เปนมงคลที่มอบใหแกกันให

วันขึ้นปใหม ซึ่งประยุกตใหเขากับยุคสมัยปจจุบันซึ่งนิยมใหขนมคุกกี้ซึ่งเปนขนมอบที่สามารถ

เก็บไวไดเปนเวลานาน และมีรสชาติใหเลือกมากมายเหมาะท่ีจะเปนของขวัญที่มอบใหแกกันใน

วันปใหม ซึ่งมีลักษณะเดน คือ ความหมายที่ดีโดยนัยยะจากบรรจุภัณฑ และขนมคุกกี้ที่มี

หลากหลายรสชาติและเก็บไวไดเปนเวลานาน  

 
วัตถุประสงคในการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาเอกลักษณของขนมไทย  

 2. เพื่อศึกษาทดลองข้ึนรูปบรรจุภัณฑ ออกแบบ และพัฒนาแนวทางการประเมิน

รูปแบบกราฟกขนมไทย 

 3. เพื่อศึกษาผลการออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย 

 
ขอบเขตการศึกษา 
  

 การวิจัยนี้มุงเนนการศึกษา และทดลอง เพื่อหาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑที่

สะทอนความเปนไทยภายใตแนวคิดที่มาจากขนมไทย และสามารถจัดดิสเพลยแสดงคุณลักษณะ

ของขนมคุกกี้ใหโดดเดน โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้  
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 1. ขอบเขตดานโครงสราง  

  1.1 ศึกษาเอกลักษณของขนมไทยจากเอกสาร ตํารา และการสอบถามความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญเร่ืองเอกลักษณขนมไทย    

  1.2 ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากเอกสาร ตํารา และการสอบถามความ

คิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ผูประกอบการเบเกอร่ี และผูบริโภค  

  1.3 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการขายจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย

ที่เกี่ยวของและการสอบถามดานทัศคติจากกลุมเปาหมาย 

 2. ขอบเขตดานเทคนิคการข้ึนรูป    

  2.1 เทคนิคการพับในลักษณะการหอ    

  2.2 ไมใชกาว  

 3. ขอบเขตดานวัสดุ     

  3.1 กระดาษที่สามารถข้ึนรูปไดอยางงายดาย และมีความแข็งแรง 

  3.2 มีความปลอดภัยตอผูบริโภค  

 4. ขอบเขตดานประโยชนการใชงาน  

  4.1 สงเสริมการขายไดโดยสามารถจัดดิสเพลยแสดงคุณลักษณะของขนมคุกกี้ให

โดดเดน    

  4.2 สามารถใชงานไดจริง  

 5. ขอบเขตดานกราฟก   

  5.1 ลักษณะคูสีทอง และนํ้าตาล  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 บรรจุภัณฑ หมายถึง ส่ิงหอหุมสินคา ทําหนาที่ในการปองกันผลิตภัณฑจากความ

เสียหายตาง ๆ ชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการขนสง การเก็บรักษา และชวยกระตุนการซ้ือ 

ขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย   

 แรงบันดาลใจ หมายถึง แนวคิดที่นําไปสูการสรางสรรค ไมวาจะเปนนวัตกรรม ผลงาน

ศิลปะ ดนตรี งานแฟช่ัน หรือแมแตบทกวี ผูสรางสรรคผลงานเหลานี้ ลวนตองคนหา แรงบันดาลใจ

เพื่อผลิตผลงานจากแนวคิดในการนําเอกลักษณขนมไทยเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

 ขนมไทย หมายถึง ขนมที่เปนเอกลักษณของประเทศไทย ในที่นี้หมายถึง ขนมไทย

มงคล 9 ชนิด ไดแก ขนมชั้น ขนมถวยฟู ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน จามงกุฎ 

เสนหจันทน และขนมทองเอก  
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 รูปแบบกราฟก หมายถึง การสรางสรรคลักษณะสวนประกอบภายนอกของโครงสราง 

บรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทยใหสามารถสื่อความหมาย ความเขาใจในอันที่จะ

ใหผลในการดึงดูดความสนใจ การใหมโนภาพ ดวยการใชวิธีการออกแบบ โดยอาศัยหลักศิลปะ 

ใหเกิดการประสานกลมกลืนกันอยางสวยงาม ตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว  

 การรับรู หมายถึง การแปลความหมายจากบรรจุภัณฑ  โดยเร่ิมจากมองเห็นแลว

สามารถบอกใหวามาจากแรงบันดาลใจขนมไทย  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดบรรจุภัณฑที่เกิดจากแรงบันดาลใจขนมไทย ซึ่งสามารถใชไดจริง 

 2. ผูประกอบการรับรูและเขาใจการออกแบบบรรจุภัณฑที่เกิดจากแรงบันดาลใจ

ขนมไทยสงผลใหสินคาดูมีคุณคา และมีราคาสูงข้ึน 

 3. สามารถนําผลการศึกษาไปปรับใชกับงานออกแบบบรรจุภัณฑในภาพลักษณ 

อ่ืน ๆ ได  
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

 การวิจัยเร่ือง โครงการออกแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย คร้ังนี้ผูวิจัยได

ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา วารสาร และอ่ืน ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจ

เบ้ืองตนเกี่ยวกับปจจัยและขอจํากัดตาง ๆ ที่ตองคํานึงถึง ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ

บรรจุภัณฑจากแรงบัลดาลใจขนมไทยที่มีความเหมาสมและใชงานไดจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ 

 2. ความรูทั่วไปเก่ียวกับขนมไทย 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจบรรจุภัณฑ 

 4. ความรูทั่วไปเก่ียวกับขนมคุกกี้ 

 5. หลักการออกแบบ  

 6. ขอมูลวัสดุบางชนิดที่ใชในการทดลอง 

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ 
 ความหมายของการบรรจุภัณฑ 
 บรรจุภัณฑ หมายถึง รูปแบบวัสดุภายนอกที่ทําหนาที่รองรับหรือหอหุมผลิตภัณฑ

ภายใน รวมถึงภาชนะที่ใชเพื่อการขนสงผลิตภัณฑจากแหลงผลิตไปยังแหลงผูบริโภค เพื่อทํา

หนาที่ปองกันหรือรักษาผลิตภัณฑจากความเสียหายตาง ๆ อํานวยความสะดวกในการขนสงและ

การเก็บรักษาใหคงสภาพและมีคุณภาพใหมากที่สุด รวมถึงชวยกระตุนการซ้ือขายตลอดจนแจง

รายละเอียดของผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค 

 สวนความหมายของ “บรรจุภัณฑ” (Package) มีผูใหคําจัดความไวมากมายเชนกัน 

ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

 1. Package หมายถึง สิ่งหอหุมหรือบรรจุภัณฑ รวมทั้งภาชนะที่ใชเพื่อการขนสง

ผลิตภัณฑจากแหลงผูผลิตไปยังแหลงผูบริโภค หรือแหลงใชประโยชน หรือวัตถุประสงคเบ้ืองตนใน

การปองกันหรือรักษาผลิตภัณฑใหคงสภาพตลอดจนคุณภาพใกลเคียงกันกับเมื่อแรกผลิตใหมากที่สุด 
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 2. Package หมายถึง ส่ิงที่ทําหนาที่รองรับหรือหุมผลิตภัณฑ เพื่อทําหนาที่ปองกัน

ผลิตภัณฑจากความเสียหายตาง ๆ ชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการขนสงและการเก็บรักษา 

ชวยกระตุนการซ้ือตลอดจนแจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ 

 สวนประกอบของบรรจุภัณฑ 
 โดยทั่ว ๆ ไป บรรจุภัณฑจะประกอบดวย สวนประกอบสําคัญสองสวน คือ 

 1. วัสดุที่ใชประกอบขึ้นเปนบรรจุภัณฑ เชน โลหะ กระดาษ แกว พลาสติก ฯลฯ    

ซึ่งผลิตออกมาในรูปของกระปอง ขวด ซอง ฯลฯ 

 2. ปายฉลากสินคา (Label) อันเปนสวนแสดงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาและ

ผูขาย เชน ตรายี่หอ (Brand) สูตรสวนผสม คุณสมบัติ วิธีใช ชื่อผูผลิต ราคา ปริมาตรสุทธิ 

เคร่ืองหมายการคา วันเดือนปที่ผลิต คําเตือน ฯลฯ 

 ความเปนมาของบรรจุภัณฑ 
 มนุษยรูจักนําวัสดุจากธรรมชาติ เชน ใบไม หนังสัตว กระบอกไมไผ แผนดิน แผนไม 

มาใชหอหุมอาหารและสิ่งของต้ังแตสมัยโบราณ เมื่อกาลเวลาผานไปมนุษยไดคิดคนและเรียนรู

วิธีการประดิษฐภาชนะรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชบรรจุส่ิงของตามยุคตามสมัยดวยการดัดแปลง

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุธรรมชาติใหมีรูปรางและหนาที่ใชสอยเพิ่มข้ึน เชน ยุคโลหะใช

เหล็กผลิตเปนหีบ คนโท ถาด เมื่อไดรับการพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับจนกระทั่งถึงปจจุบันมีรูปแบบ

ของบรรจุภัณฑมากมายหลายชนิดที่ผลิตจากวัสดุตาง ๆ เชน แกว พลาสติก โลหะ ไม การออกแบบ

ภาชนะบรรจุภัณฑแบบมีฝาปด การใชฝาจุกปดผนึกบรรจุภัณฑชนิดขวด การผลิตกลองโฟม      

ซึ่งจุดประสงคของการบรรจุภัณฑเร่ิมเปล่ียนไป เพราะนอกจากตองการใชเปนที่ใสส่ิงของเพื่อ

จําหนายหรือเคลื่อนยายไดอยางสะดวกแลว ยังตองมีการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการแขงขัน    

ดานการตลาด โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทันสมัยขึ้น จึงเปนผลทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบ

บรรจุภัณฑที่หลากหลายลักษณะที่สามารถเลือกใชไดตามความตองการ 

 หนาที่บทบาทของบรรจุภัณฑ 
 1. ทําหนาที่รองรับ (Contain) บรรจุภัณฑจะทําหนาที่รองรับสินคาใหรวมกันอยูเปน

กลุมนอยหรือตามรูปรางของภาชนะนั้น ๆ  

 2. ปองกัน (Protect) บรรจุภัณฑจะทําหนาที่ปองกันคุมครองสินคาที่บรรจุอยูภายใน

ไมใหยุบ สลาย เสียรูปหรือเสียหายอันเกิดจากสภาพส่ิงแวดลอม ซึ่งประกอบดวยสภาพของดินฟา

อากาศ ระยะเวลาในการเก็บรักษา สภาพการขนสง กลาวคือ ใหคงสภาพลักษณะของสินคาใหเหมือน

เมื่อผลิตออกจากโรงงานใหมากที่สุด 
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 3. ทําหนาที่รักษา (Preserve) คุณภาพสินคาใหคงเดิมต้ังแตผูผลิตจนถึงมือผูบริโภคคน

สุดทาย 

 4. บงชี้ (Identify) หรือแจงขอมูล (Inform) รายละเอียดตาง ๆ ของสินคาเกี่ยวกับ

ชนิด คุณภาพและแหลงที่มาหรือจุดหมายปลายทาง โดยบรรจุภัณฑตองแสดงขอมูลอยางชัดเจน

ใหผูบริโภครูวาสินคาที่บรรจุอยูภายในคืออะไร ผลิตจากไหน มีปริมาณเทาใด สวนประกอบ    

วันเวลาที่ผลิต วันเวลาที่หมดอายุ การระบุขอความสําคัญ ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินคา

ประเภทอาหารและยา ชื่อการคา (Trade Name) เคร่ืองหมายการคา (Trade Mark) 

 5. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และชวยชักจูงในการซื้อสินคา เนื่องจาก

สินคาชนิดใหมมีเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา การแขงขันทางดานตลาดก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผูซื้อสินคา

ยอมไมอาจติดตามการเคลื่อนไหวทางดานตลาดไดทัน บรรจุภัณฑจึงตองทําหนาที่แนะนํา

ผลิตภัณฑที่ถูกบรรจุอยูใหกับผูซื้อดวย ตองดึงความสนใจของผูซื้อที่ไมเคยใชผลิตภัณฑนั้น ๆ ให

สนใจในการใชและหลังจากใชแลวเกิดความพอใจที่จะซื้อใชอีก บรรจุภัณฑจะทําหนาที่ขายและ

โฆษณาสินคาควบคูกันไปในตัวดวย เสมือนหนึ่งเปนพนักงานขายเงียบ (Silent Salesman) 

ดังนั้นการที่บรรจุภัณฑจะสามารถ ดึงดูดความสนใจและชักจูงใจใหเกิดการซื้อไดจึงเปนผลจาก

ปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน ขนาด รูปราง สี รูปทรง วัสดุ ขอความรายละเอียด ตัวอักษร 

 6. ชวยเพิ่มผลกําไร (Increased Profits) บรรจุภัณฑจะทําหนาที่อยางสมบูรณไมได 

ถาหากบรรจุภัณฑไมสามารถชวยเพิ่มผลกําไรใหกับผลิตภัณฑที่บรรจุอยู บรรจุภัณฑสามารถ

ชวยสงเสริมยุทธวิธีการตลาดโดยการเปดตลาดใหมหรือการเพิ่มยอดขายใหกับสินคาแตละชนิด 

 7. สรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหแกผลิตภัณฑ สรางความเชื่อถือและเปนที่

ยอมรับของผูบริโภค 

 8. การแสดงตัว (Presentation) คือ การสื่อความหมาย บุคลิก ภาพพจน การ

ออกแบบและสีสันแหงคุณภาพ ความคุมคาตอผูบริโภค/ผูใช/ผูซื้อ ใหขอมูลผลิตภัณฑชัดแจง 

สรางความมั่นใจ เห็นแลวอดซื้อไมได 
 ประโยชนของบรรจุภัณฑ 
 1. การปองกัน (Protection) เชน กันน้ํา กันความชื้น กันแสง กันแกส เม่ืออุณหภูมิสูง

หรือตํ่า ตานทานมิใหผลิตภัณฑแปรสภาพไมแตกไมฉีกขาดงาย ปกปองใหสินคาอยูในสภาพใหม

สดอยูในสภาวะแวดลอมของตลาดไดในวงจรยาว โดยไมแปรสภาพขนานแทและด้ังเดิม 

 2. การจัดจําหนายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมตอพฤติกรรมการซื้อ

ขาย เอ้ืออํานวยการแยกขาย สงตอ การต้ังโชว การกระจาย การสงเสริมจูงใจในตัว ทนตอการขน
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ยาย ขนสง และการคลังสินคา ดวยตนทุนสมเหตุสมผล ไมเกิดรอยขูดขีด/ชํารุด ต้ังแตจุดผลิตและ

บรรจุจนถึงมือผูซื้อ/ผูใช/ผูบริโภค ทนทานตอการเก็บไวนานได 

 3. การสงเสริมการจําหนาย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเดน โชวตัวเองไดอยาง

สะดุดตา สามารถระบุแจงเงื่อนไข แจงขอมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชนเพิม่เติมเพือ่จูงใจผูบริโภค 

เม่ือตองการจัดรายการเพื่อเสริมพลังงานแขงขัน ก็สามารถเปล่ียนแปลงและจัดทําไดสะดวก ควบคุม

ไดและประหยัด 

 4. การบรรจุภัณฑกลมกลืนกับสินคา และกรรมวิธีการบรรจุ (Packaging) เหมาะสมทั้ง

ในแงการออกแบบ และเพื่อใหมีโครงสรางเขากับขบวนการบรรจุ และเอ้ืออํานวยความสะดวกในการ

หิ้ว-ถือกลับบาน ตลอดจนการใชไดกับเคร่ืองมือการบรรจุที่มีอยูแลว หรือจัดหามาได ดวยอัตรา

ความเร็วในการผลิตที่ตองการ ตนทุนการบรรจุภัณฑตํ่าหรือสมเหตุสมผล สงเสริมจรรยาบรรณและ

รับผิดชอบตอสังคม  ไมกอใหเกิดมลพิษและอยูในคลองธรรมถูกตองตามกฎหมายและ

พระราชบัญญัติตาง ๆ  

 5. เพิ่มยอดขาย เนื่องจากในตลาดมีสินคาและคูแขงขันเพิ่มข้ึนตลอดเวลา หากบรรจุ

ภัณฑของสินคาใดไดรับการออกแบบเปนอยางดี จะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผูบริโภคและกอ ให

เกิดการซ้ือในที่สุด รวมทั้งการลดตนทุนการผลิต  

 ประเภทของบรรจุภัณฑ 

 บรรจุภัณฑเร่ิมจากความพยายามของมนุษยที่คิดเคล่ือนยายส่ิงของตาง ๆ จากที่หนึ่ง

ไปอีกที่หนึ่ง จึงคิดหาวิธีและสิ่งตาง ๆ เขามาใช ทําใหมีการพัฒนารูปแบบทั้งโครงสรางและดาน

กราฟกมาอยางตอเนื่อง หากจะแบงประเภทบรรจุภัณฑอยางกวาง ๆ สามารถแบงไดเปน 2 

ประเภท คือ 

 1. บรรจุภัณฑที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

  บรรจุภัณฑที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หมายถึง เปลือกของผลไมที่ธรรมชาติสราง

ข้ึนเพื่อหอหุมเนื้อผลไม ทําหนาที่ปองกัน รักษาเนื้อผลไมใหมีคุณภาพดี มีทั้งเปลือกที่รับประทาน

ไดและรับประทานไมได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 1 ผลไมตาง ๆ ที่มีเปลือกหุม เชน กลวย สม นอยหนา 

ที่มา: สํานักงานการพาณิชยออสเตรเลีย ประเทศไทย, สมแมนดารินจากควีนสแลนดเดินทาง

ถึงประเทศไทยแลว, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.austrade.gov.au 

/Local-Sites/Thailand/Thai/News/Flavourful-Queensland-Mandarins-Hits-Thai-Retails 

 
 2. บรรจุภัณฑที่มนุษยสรางขึ้น 
  บรรจุภัณฑที่มนุษยสรางข้ึนเปนบรรจุภัณฑที่สรางข้ึนเพื่อใชปกปอง รักษาผลิตภัณฑ 

เปนวัสดุที่สรางจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะหอื่น ๆ หลากหลายรูปแบบ สีสันสวยงาม 

จึงทําหนาที่สงเสริมการขายอีกดวย ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงการสรางสรรคบรรจุภัณฑจาก

วัสดุธรรมชาติ ซึ่งแบงตามหนาที่ของบรรจุภัณฑ ดังนี้ 

  2.1 บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง เปนบรรจุภัณฑที่มีขนาดใหญ แข็งแรง ทนทาน ใน

ประเทศไทยนิยมใชไม กระดาษลูกฟูก ดิน รูปแบบที่พบ เชน ลัง หีบ เขง ตะกรา ไห ดังนี้ 

   2.1.1 กลองหรือลังกระดาษ ทํามาจากกระดาษลูกฟูกชนิด 3, 4, 5 ชั้นข้ึนไป 

มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ําหนัก ทนแรงกระแทกไดดี สามารถใสของแหงไดมาก ตัวบรรจุภัณฑ

มีน้ําหนักเบา เคล่ือนยายสะดวก สรางและข้ึนรูปไดงาย รูปแบบพื้นฐานเปนกลองส่ีเหล่ียม มีฝาปด

ดานบน ดานลางขนาดเล็ก ใหญตามความตองการใช 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

 
 

ภาพที่ 2 กลอง 

ที่มา: หจก.ไทยท็อปเท็ค, รบัออกแบบและผลิตกลองกระดาษลูกฟูก ทัง้จํานวนนอยและ

มาก, เขาถงึเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://th.88db.com/thailand/Bangkok-

Area+Rat-Burana/Business-Services/Industrial-Products/ad-758268/ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตะกรา 

ที่มา: KOMONOYA, ตระกราสาน, เขาถงึเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://www. 

watts-th.com/products/th 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4 กลองหรือลังกระดาษใสผลไม 

ที่มา: Blisby,  DIY Inkjet photo transfer พิมพภาพลงแผนไม, เขาถงึเมื่อ 15 กันยายน 2557, 

เขาถึงไดจาก  0http://www.blisby.com/blog/diy-inkjet-photo-transfer/ 

 

   2.1.2 ลังไม เขงไมไผ ตะกราหวาย ลัง เขง ตะกรา ลวนเปนบรรจุภัณฑขนาด

ใหญ ทําจากไมเพื่อใชบรรจุสินคาจํานวนมากและใหสะดวกตอการขนสงไปยังสถานที่ตาง ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 5 ลังไม 

ที่มา: Doodern,  ลังไม Wilson,  เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://www. 

doodern.com/product-wilson/220005091315 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   2.1.3 โอง ไห เปนบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุอาหารเหลวและน้ําขนาดใหญ เพื่อ

การขนสงกอนบรรจุขวดเพื่อจําหนาย โอง ไห เปนรูปแบบบรรจุภัณฑที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ 

ไดแก ดิน ดวยวิธีการปนแลวนําไปเผาเพ่ือเพิ่มความแข็งแกรง จึงเรียกภาชนะท่ีปนจากดินวา 

เคร่ืองปนดินเผา (Ceramics) ในประเทศไทยมีการขุดพบภาชนะเคร่ืองปนดินเผาอยูกระจัด

กระจายทั่วไปทุกภูมิภาค และยังมีชาวบานยึดเปนอาชีพผลิตเคร่ืองปนดินเผาจนทุกวันนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 6 โอง 

ที่มา: อ โอง,  ประวัติโองรตันโกสนิทร, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557,  เขาถึงไดจาก 

http://1.bp.blogspot.com/-A09OWFftyVE/UQf7Vt4Gs_I/AAAAAAAAAAk/Dh1D_doyfvU/ 

s1600/2978424.jpg 

 

  2.2 บรรจุภัณฑเพื่อการปกปองสินคา 

   เปนบรรจุภัณฑที่สัมผัสโดยตรงกับตัวสินคา ไดแก กระดาษหอ กลองที่บรรจุ

สินคากอนที่จะบรรจุลงในลังหรือตะกราเพื่อเคล่ือนยาย ดังนั้นบรรจุภัณฑประเภทนี้ควรมีรูปราง 

สีสันที่สวยงามแปลกตา สวนขนาดข้ึนอยูกับปริมาตร ขนาดของผลิตภัณฑ โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ

ประเภทนี้จะเนนความสวยงามเปนสําคัญ เนื่องจากตองทําหนาที่ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคให

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคานั้น ๆ ดวย บรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติที่ทําหนาที่ปกปองสินคา ไดแก 

ใบตอง ใบจาก ใบมะพราว กะลามะพราว ใบผักตบชวา ใบเตย โดยนํามาเย็บเปนกรวยกระทง

หลากหลายชนิด (เดือนนภา อุนออน และคณะ, 2551: 122-127) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ประเภทของบรรจุภัณฑแบบไทยที่ใชวัสดุจากธรรมชาติ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

 1. บรรจุภัณฑสําหรับใสอาหารดิบกอนที่จะนําไปทําใหสุกหรือผานกระบวนการถนอม

อาหารเพ่ือใหเก็บไวไดนาน ๆ เชน ขาวตมผัด ขนมใสไส ขนมตาล แหนม หอหมก เปนตน การที่

บรรจุภัณฑใสอาหารแบบนี้มีรูปทรงเฉพาะตัวทําใหผูบริโภคทราบไดทันทีวาอาหารหรือขนมที่บรรจุ

อยูภายในคืออะไร และไดประโยชนจากกล่ินหอมของวัสดุธรรมชาติเหลานั้นดวย 

 2. บรรจุภัณฑสําหรับใสอาหารสุก สวนใหญใชใบตอง เชน กระทงใสขนมครก ขนมถวย 

ฯลฯ โดยนําใบตองลักษณะส่ีเหล่ียมมาวางซอนกัน 2 ชั้น ทับดานนวลเขาหากัน แลวจับ แตละดาน

ใหเปนมุม ใชไมกลัดกลัดไวไมใหหลุดจากกัน หรือทําเปนกระทงรูปทรงกลม โดยใชวิธีจับส่ีมุม 

สามารถใชใสอาหารไดหลายชนิด สวนขนมหวาน เชน ขนมหมอแกง ขนมชั้น สังขยา ฯลฯ มัก

เรียกวาขนมถาดและตัดขายเปนชิ้น ๆ ขนมแบบนี้นิยมหอดวยใบตองเปนทรงเต้ียไมมีเต่ียว สวน

อาหารคาวบางอยางที่นิยมหอดวยรูปทรงเดียวกัน ไดแก ผัดไท ผัดหมี่ เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 7  กระทงส่ีมุมทําดวยใบตองสด 

ที่มา: Bloggang, หอหมกปลาอินทร ีเวอรชั่นกนิเลนๆ, เขาถึงเมือ่ 15 กันยายน 2557, เขาถงึ

ไดจาก 2http://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=secreate&month=28-08-2014& 

group=6&gblog=54 

 

 3. บรรจุภัณฑสําหรับอาหารสดหรืออาหารแหง เชน ชะลอมใสผลไม กระทงใสเห็ด 

ตอกมัดผัก ไมเสียบปลายาง ตอกรอยดอกแค เชือกกลวยรอยเตาหู น้ําตาลโตนดในวงใบตาล หรือ

ตอกเสียบออยควั่นใหเปนพุม เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วัสดุธรรมชาติที่นํามาทําบรรจุภัณฑแบบไทย 
 1. ไผ 

  1.1 นํามาจักเปนเสนเรียกวา “ตอก” ใชมัดหอของ เชน ขาวตมผัด แหนม หอขาว  

เปนตน  

  1.2 กระบอกไมไผใชบรรจุขาวสารแลวเผาเรียกวา “ขาวหลาม” หรือตัดลําไมไผ

เหนือขอใชเปนบรรจุภัณฑน้ํา (น้ําฝน น้ําตาลเมา น้ําผ้ึง น้ําตาลสด) 

  1.3 ใบไผขนาดใหญใชหออาหาร เชน บะจาง ฯลฯ 

 

 
 

ภาพที่ 8  บะจางหอดวยใบไผ 

ที่มา: Bajang,  บะจางขาวเหนียวดํา ของอรอยตลาดรอยปศาลเจาโรงทอง,  เขาถึงเมื่อ 15 

กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 3http://webiz.co.th/files/photos/0/94/07/940738/1494757.jpg 

 

 2. หวาย 

  2.1 หวายข้ีไกเหมาะสําหรับการนํามารัดขอบเขงปลาทู หวายข้ีขาวเหมาะสําหรับ

สานกระบุง ตะกรา 

  2.2 ใชในการผูก มัด และตกแตงเคร่ืองจักรสานอ่ืน ๆ ใหสวยงามและแข็งแรง 

 3. กลวย 

  3.1 พันธุที่ใหใบตองคุณภาพดีที่สุดคือกลวยตานี เพราะมีใบขนาดใหญ สีเขียวเขม 

เนื้อละเอียดนิ่ม เหนียวกวาใบตองจากกลวยชนิดอ่ืน 

  3.2 พันธุที่ปลูกมากคือกลวยน้ําวาเพราะนิยมรับประทานผล จึงมีการใชใบตอง

จากกลวยน้ําวามาหออาหารกันมาก ตามปกติกลวยจะแตกใบใหมทุก ๆ 7-10 วัน ทําใหมีใบตอง

กลวยใชไมขาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.3 กาบกลวยสดใชหุมกานผักจําหนายเปนกํา ๆ เพื่อไมใหผักช้ํา 

   กาบกลวยสดเมื่อฉีกเปนเสนตากใหแหงจะไดเชือกกลวยสําหรับมัดของ 

 4. มะพราว 

  4.1 ใชไดแทบทุกสวนของตน ทั้งผล กะลา กาบมะพราว ตน กาน และใบ 

  4.2 ใบมะพราวใชหอขนมหรือถักเปนภาชนะใสของช่ัวคราว 

  4.3 กานใบนํามาเหลาเปนไมกลัดสําหรับใชหอของหรือทําเปนไมเสียบอาหาร

สําหรับยาง 

 5. ใบตาล 

  ใชใบออนจักใหเปนเสนตอก นําไปตากแดดจนหมาดแลวจึงนําไปสาน 

  นอกจากนี้ในแตละภาคยังมีวัสดุธรรมชาติเฉพาะถิ่นและการสรางสรรคบรรจุภัณฑ

แบบไทยที่มีเอกลักษณของตนเอง เชน 

  ภาคเหนือ 

  1. ตนพลวงหรือที่ชาวบานเรียกวา “ตองตึง” มีใบกวางใหญสามารถนํามาหอของ

แลวใชตอกมัดสะดวกในการพกพา 

  2. ผลน้ําเตาแหงเฉือนจุกออกใชใสน้ําสําหรับเดินทางไกล 

  3. กรงนกปลอยทําจากตอกสาน 

 

 
 

ภาพที่ 9 กรงนกปลอยทําจากตอกสาน 

ที่มา: Pixpros, เขาวัด, เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.pixpros. 

net/forums/showthread.php?t=7309 

 

   ส
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  ภาคใต 

  กระจูด เตยทะเล ใบลําเจียก และคลานํามาจักสานเปนภาชนะใสของได 

 

 
 

ภาพที่ 10 หมาตอ ภาชนะตักน้ําของภาคใต 

ที่มา: ฐานขอมูลโบราณวัตถุออนไลน, เลขทะเบียนวัตถุ 042, เขาถงึเมื่อ 15 กนัยายน 2557, 

เขาถึงไดจาก 4http://culture.pn.psu.ac.th/antique/PGICT_antique_detail.php?aid=41 

 
 เทคนิคในการผลิตบรรจุภัณฑแบบไทย 
 1. การหอ 

  1.1 มีการหอหลายลักษณะหลายรูปทรงแตกตางกัน เชน  

   1.1.1 รูปทรงปรามิค เชน ขนมเทียน 

   1.1.2 รูปส่ีเหล่ียม เชน ขาวตมมัด หอน้ําตาลออย 

   1.1.3 รูปกรวย เชน ขนมกลวย 

   1.1.4 เปนทอน เชน ข้ีไต ขนมจาก 

  1.2 วัสดุที่ใชหอ ไดแก ใบตอง ใบกระพอ ใบมะพราว ใบจาก ใบตาล เปนตน 

  1.3 การหอบางชนิดตองใชไมกลัดเพื่อใหไดรูปทรงที่อยูตัว บางชนิดมีการพับเก็บ

ชายไมใหหลุดลุย 

  1.4 การหอเมื่อมีการซื้อขาย ผูขายตองเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมเพ่ือใหสามารถ

หอไดทันที เชน เวลาซ้ือหมู แมคาจะใชใบตองหอผูกดวยเชือกกลวยแลวทําหวงใหสอดนิ้วหิ้วได 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 11 การหอดวยใบตองแลวมัดดวยตอกเพื่อใหหิ้วได 

ที่มา: Bloggang, ขาวตมมัด ขาวตมผัด ตางกันตรงไหน..ไมรู รูแตวาอยากทํา, เขาถึงเมื่อ 15 

กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  5http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=secreate& 

month=11-2012&date=25&group=9&gblog=2 

 

 2. การมัด 

  2.1 ใชตอกท่ีทําจากไมไผหรือเชือกกลวย มักใชรวมกับการหอ เชน ขาวตมผัด เม่ือ

หอแลวจะใชตอกมัดเปนขอ จะประกบเปนคูหรือไมก็ได 

 

 
 

ภาพที่ 12 การใชตอกมัดใบพลูเปนชุด 

ที่มา: ทองพันธุไม,  รับซ้ือและขายใบพลเูขียวกินหมาก-สงออกตางประเทศ,  เขาถึงเมื่อ  

15 กันยายน 2557,  เขาถึงไดจาก http://www.gardengolden.com/index.php?option= 

com_ccboard&view=postlist&forum=3&topic=16&Itemid=74 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3. การรอย 

  3.1 ใชตอกท่ีทําจากไมไผหรือเชือกกลวย มักใชรวมกับการหอ เชน ขาวตมผัด เม่ือ

หอแลวจะใชตอกมัดเปนขอ จะประกอบเปนคูหรือไมก็ได 

 4. การทํากระทง 

  4.1 สวนใหญใชใบตองสําหรับใสอาหารที่สุกแลว เชน ขนมครก หรือใสอาหารที่ยัง

ดิบอยูเพื่อนําไปทําใหสุก เชน หอหมก ฯลฯ ใบตองที่ใชมีทั้งใบตองสดหรือใบตองแหงก็ได กระทง

ใบตองแหงใสกวยเต๋ียวหลอดหรือขนมกุยชาย 

  4.2 การทํากระทงจะมีการจับจีบเขามุมทําใหเกิดรูปทรงตาง ๆ เชน กระทงมุมเดียว 

สองมุม ส่ีมุม หรือหกมุม เปนตน 

  4.3 มีการใชใบเตยทําเปนกระทงใบเล็กใสขนม เชน ตะโก ซึ่งทําใหขนมมีกล่ินหอม 

 

 
 

ภาพที่ 13 กระทงทําดวยใบเตยรูปทรงตาง ๆ  

ที่มา: Blogger, ตะโกขาวโพดสูตรบาน ๆ, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  

http://chefphong.blogspot.com/2012/12/thai-dessert-tako.html 

 

 5. การจักสาน 

  มี 2 ข้ันตอน คือ 

  5.1 การจัก  เปนการเตรียมวัสดุโดยนําวัสดุมาทําเปนเสนเพื่อใหสะดวกแกการจัก 

  5.2 การสาน สามารถสรางสรรคเปนลวดลายและรูปแบบตาง ๆ ตามประโยชนและ

ความสวยงาม เชน การสานกระต๊ิบขาวจะสานลายละเอียดทําเปนสองชั้น มีฝาปดเพื่อเก็บความรอน

และมีสายสะพายใหพกพาไดสะดวก, การสานเขงปลาทูจะสานลายตาง ๆ เพื่อใหไอน้ําผานได

สะดวก, การสานและพับใบลานใหเปนเหมือนตะกรา ใชหุมหอลูกจันทร (ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ

กอเกียรติ ชัยสนิท, 2542: 283-288) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ขอควรพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ 
 การออกแบบบรรจุภัณฑเปนการสรางความสัมพันธระหวางตราสินคากับลูกคา ระหวาง
รูปทรงของบรรจุภัณฑกับกราฟกบนบรรจุภัณฑ และระหวางขาวสารที่ตองการสื่อบนบรรจุภัณฑกับ
การโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑที่ดีจึงเปนการผสมผสานความสามารถทางการออกแบบกับ
ความเขาใจในเร่ืองของการส่ือสาร จิตวิทยา พฤติกรรมผูบริโภคและการตลาด ขอควรพจิารณาในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่ดีจึงควรประกอบไปดวย 
 1. การดึงดูดผูซื้อ 
 2. การสื่อสารกับผูซื้อ 
 3. การสรางใหเกิดความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ 
 4. การขายสินคา 
 1. การดึงดูดผูซ้ือ 
  การที่สินคาสวนใหญถูกวางขายบนช้ันวางของในซูเปอรมาเก็ต บรรจุภัณฑจะตอง
สามารถสรางความโดดเดนดวยตัวของมันเองโดยอาศัยการใชสี รูปราง รูปทรง วัสดุ คาโฆษณา 
ชักจูง ยี่หอ หรือขอมูลอ่ืน ๆ บนบรรจุภัณฑใหมากที่สุด ผูซื้อซึ่งเดินผานและกวาดสายตาไปตามช้ัน
วางของใชเวลานอยกวา 1 วินาทีสําหรับสินคาตาง ๆ ที่วางเรียงรายกันอยู บรรจุภัณฑจึงตองสราง
ความต่ืนเตนใหสายตาผูบริโภคดวยส่ิงที่แปลกใหมและนาสนใจ คนสวนมากมักสังเกตเห็นส่ิงที่ 
“สรางความพึงพอใจ” ดังนั้น ส่ิงที่เราความสนใจจะตองสรางความพึงพอใจใหผูซื้อ ไมวาจะเปนเชงิ
สติปญญา (Intellectual) หรือเชิงอารมณ ความรูสึก (Sensuous) บรรจุภัณฑถูกออกแบบใหดึงดูด
กลุมเปาหมายหลักของสินคาแตละชนิด โดยตางตองกระตุนความสนใจใหเกิดข้ึน ไมเชนนั้น
ผูบริโภคจะหันไปเลือกสินคาคูแขงแทน 
 

 
 
ภาพที่ 14 น้ําผลไมตรามาลีใชบรรจุภัณฑ ที่เวาตรงมุมเพื่อสรางความแตกตางจากคูแขง 
ที่มา: Zeekway, Malee Healti Plus คร้ังแรกนํ้าผลไม เพื่อสขุภาพ, เขาถงึเมื่อ 15 กันยายน 
2557, เขาถงึไดจาก http://www.zeekway.com/event-and-festivals/2013/09/malee-healti-plus 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. การสื่อสารกับผูซ้ือ 
  บรรจุภัณฑทีดีตองสามารถส่ือถึง “สาร” ที่ผูผลิต นักออกแบบ และนักการตลาด

วางเปาหมายที่จะสงตรงไปยังผูบริโภคไดอยางชัดเจน ทั้งการส่ือสารโดยตรงกับผูบริโภคเพื่อบงบอก

ถึงตราสินคาและขอเสนอขายของตราสินคา เพื่อบงช้ีวาสินคาคืออะไร และใชอยางไร หรืออธิบาย

ถึงขอไดเปรียบของสินคานั้น และการส่ือสารโดยออมซ่ึงเปนการเลือกใชรูปราง หรืออธิบายถึงขอ

ไดเปรียบของสินคานั้น และการส่ือสารโดยออมซึ่งเปนการเลือกใชรูปราง รูปทรง พื้นผิว สีและ

กราฟกของบรรจุภัณฑเพื่อบงบอกถึงบุคลิกตราสินคาและคุณสมบัติบางอยางของสินคา เชน 

ความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความแข็งแรง ความละเอียด ความเปนเพศหญิงเพศชาย หรือความ

สนุกสนาน เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 15 กลองคุกกี้ที่ใชกราฟกส่ือสารความเปนโฮมเมด 

ที่มา: Thedieline, Thelma’s Treates, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  

http://www.thedieline.com/blog/2013/5/16/thelmas-treats.html 

 
 3. การสรางใหเกิดความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ 
  นอกจากบรรจุภัณฑที่ดีจะตองสามารถจูงใจใหผูที่กําลังตัดสินใจซื้อเช่ือวาสินคานั้น

สามารถตอบสนองความตองการของตนหรือสรางความพึงพอใจในดานตาง ๆ เชน การยกระดับฐานะ 

ความรูสึกปลอดภัย ความสามารถดึงดูดเพศตรงขาม การดูมีรสนิยม ฯลฯ แลว บรรจุภัณฑยังตอง

สามารถสรางความตองการเปนเจาของตัวมันเองไดโดยที่ความตองการในตัวสินคาจริง ๆ เปนเร่ือง

รองลงไป เชน บรรจุภัณฑขนมยี่หอ Pez ที่มีสวนหัวเปนรูปตัวการตูนหลายแบบ เปนตน ซึ่งมักจะ

ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการสะสมบรรจุภัณฑนั้น ๆ ได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 16 บรรจุภัณฑขนมยี่หอ Paz ที่มีสวนหัวเปนตัวการตูน 

ที่มา: Exteen, Im back! + PEZ, เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก 10http://miew-

keiichi.exteen.com/20140115/im-back-pez 

 
 4. การขายสินคา 
  บรรจุภัณฑที่ดีตองทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคานั้นในท่ีสุด นอกจากน้ียังตอง

สรางความตองการในการซื้อซํ้าดวย ซึ่งอาจเกิดจากการออกแบบใหบรรจุภัณฑนั้นใชงานไดงาย 

เชน มีขนาดปากขวดที่เหมาะสมกับการใชงานแตละคร้ัง เทไดงายไมหก จับถือไดถนัดไมล่ืนหลุด

มือ หรือผูบริโภคสามารถใชถวยบรรจุแยมเปนแกวน้ําไดภายหลังจากที่รับประทานแยมหมดแลว 

นอกจากนี้ยังอาจใชกลยุทธทางการตลาดรวมดวย เชน นมบรรจุในถุงพลาสติกยี่หอหนึ่งเพิ่มของ

แถมเปนเหยือกนมที่พิมพตราสินคาไวอยางชัดเจน เม่ือผูบริโภคด่ืมนมหมดแลว เหยือกนี้ยังคง

ต้ังอยูในบานและทําหนาที่ “เรียกรอง” ใหผูบริโภคกลับไปซ้ือนมยี่หอเดิมมาเติมอีก 
 

 
 

ภาพที่ 17  เนสกาแฟบรรจุในกระปองโลหะที่สามารถซื้อซองชนิดเติมมาเติมและใชซ้ําไดเปนเวลานาน  

ที่มา: Foodsngoods, NesCafe Classic 100 gr., เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก

11http://www.foodsngoods.com/nescafe-classic-100gr 

   ส
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ภาพที่ 18 กลองยาสีฟนฟลูโอคารีลที่แถมแปรงสีฟน 

ที่มา: Pramool, เครื่องสําอางอ่ืนๆ, เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www. 

pramool.com/cgi-bin/dispitem.cgi?6382192 

 

 การออกแบบบรรจุภัณฑประกอบไปดวย การออกแบบโครงสรางและการออกแบบ

กราฟกในทางทฤษฎี ถาใหความสําคัญและสามารถออกแบบใหทั้งสองสวนสรางบรรจุภัณฑที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของตราสินคานั้นได บรรจุภัณฑนั้นก็จะสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ แตใน

ความเปนจริงอาจมีขอจํากัดทางดานตนทุนหรือวิสัยทัศนของเจาของสินคาที่อาจเห็นความสําคัญ

เพียงการออกแบบ กราฟกบนบรรจุภัณฑมาตรฐานหรืออาจใหความสําคัญกับการโฆษณามากกวา

การออกแบบบรรจุภัณฑ ดังนั้นบางคร้ังนักออกแบบจึงอาจไดรับโจทยในการออกแบบแตกตางกัน

ไป จึงขอแยกขอควรพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑที่นักออกแบบควรคํานึงถึงเปน 2 หัวขอคือ 

การออกแบบโครงสรางและการออกแบบกราฟก โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 การออกแบบโครงสราง (Structural Design) 
 รูปทรงทางกายภาพของบรรจุภัณฑมีความสําคัญเพราะเปนรูปภายนอก (Profile) ที่

ผูบริโภครับรูไดและดึงดูดสายตา ณ จุดซื้อขาย นอกจากนี้ยังเชิญชวนใหผูบริโภคหยิบจับข้ึนมา

เพื่อพิจารณารายละเอียดตาง ๆ ที่อยูบนบรรจุภัณฑเพิ่มเติม ความรูสึกที่เกิดข้ึนจากการสัมผัสตัว

บรรจุภัณฑ เกิดข้ึนทั้งจากรูปทรงที่มีสัดสวนเหมาะสมสอดคลองกับตัวสินคาและการใชงาน วัสดุ

และพื้นผิวของบรรจุภัณฑที่ทําใหสินคาดูมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและสามารถส่ือสาร

เอกลักษณของตราสินคานั้นได การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ สามารถ

สรางใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตและบางคร้ังสรางรูปแบบการดํารงชีวิตใหกับผูบริโภคดวย เชน 

กลองบุหร่ีแบบ ฟลิปทอป (Flip-Top) ตรามารลโบโร (Marlboro) กระดาษเช็ดหนาแบบพ็อบอัป 

(Pop-Up) ของคลีเน็กซ (Kleenex) เปนตน 

   ส
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ภาพที่ 19 ขวดเคร่ืองด่ืม Virgin Cola สรางเอกลักษณตราสินคาดวยโครงสรางของขวด 

ที่มา: Colawp, Diet Virgin Cola, เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www. 

colawp.com/database/cola.php?cola_id=293 

 

 
 

ภาพที่ 20 ลูกอมโปโลใชบรรจุภัณฑที่มีโครงรางรูปทรงของลูกอมซึ่งเปนเอกลักษณะเฉพาะ 

ที่มา: Flickr, Mint with a hole, เขาถึงเมือ่ 15 กันยายน 2557, เขาถงึไดจาก https://www. 

flickr.com/photos/89397534@N05/14039630614 

 

 นวัตกรรมทางโครงสรางของบรรจุภัณฑที่ผูผลิตสินคาตองการใหเปนเอกลักษณที่โดด

เดนของตราสินคาของตน เชน ยาสีฟนคอลเกต (Colgate) ซึ่งเปนรายแรกที่บรรจุในหลอดบีบ เม่ือ

วางตลาดแลวก็ถูกเลียนแบบโดยสินคาตราอ่ืนจนกลายเปนบรรจุภัณฑรูปแบบมาตรฐานสําหรับยา

สีฟนและบริษัทผูสรางนวัตกรรมนั้นก็ไมไดเปรียบในเชิงความแตกตางจากคูแขงขันอีกตอไป ใน

ภายหลังสินคาชนิดอ่ืน ๆ ก็หันมาบรรจุในหลอดบีบดวย เชน โฟมลางหนา เจลใสผม เปนตน โดย

พยายามสรางความแตกตางดวยสัดสวนของหลอด สีสัน และวัสดุที่ตาง ๆ กัน ในชวงไมกี่ปมานี้ 

ความใสใจในการรักษาส่ิงแวดลอมและความตองการลดตนทุนของผูผลิตทําใหเกิดการ
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เปล่ียนแปลงทางโครงสรางของบรรจุภัณฑหลายประเภท เชน สินคาประเภทน้ํายาระงับกล่ินตัว 

แชมพู เคร่ืองสําอาง และยาถูกวางขายในบรรจุภัณฑชั้นแรกโดยไมตองมีกลองกระดาษหอหุมอีก

ชั้นหนึ่ง แตเดิมกลองกระดาษทําใหการขนสงและการหยิบจับสะดวก รวมทั้งปกปองบรรจุภัณฑชิ้น

ใน เมื่อเลิกใชกลองกระดาษบรรจุภัณฑชิ้นในจึงตองถูกออกแบบใหสามารถหยิบจับไดหลายครั้งใน

ระหวางการบรรจุและการขนสงโดยไมมีรอยขีดขวนและเสียหายจากเคร่ืองบรรจุสินคา เคร่ืองแยก

ชนิด ถาดสําหรับขนสง และระบบควบคุมรายการสินคา ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบรูปทรง

ภาชนะบรรจุชิ้นในเมื่อเลิกใชกลองกระดาษช้ินนอกคือตองใชพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกวากลองกระดาษ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดึงดูดสายตา ขวดที่เคยเปนทรงกระบอกตรง ๆ ตองปรับใหมีความแบน

ราบมากข้ึนเพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับติดฉลาก การใชวัสดุประเภทพลาสติกทําใหสามารถสรางรูป

ภายนอกของตัวขวดที่แปลกใหมและแตกตางจากคูแขงได ตัวอยางเชน ขวดน้ํายาบวนปากลิสเตอ

รีน (Listerine) ซึ่งเดิมใชขวดแกวทรงกระบวกหอดวยกระดาษลูกฟูก เปลี่ยนมาเปนขวดพลาสติกที่มี

รูปทรงแบนและมีเอกลักษณโดดเดนตรงสวนเวาสําหรับจับ 

 

 
 

ภาพที่ 21 ขวดน้ํายาบวนปากลิสเตอรรีนมีเอกลักษณที่มีรูปทรงและสวนเวาสําหรับจับ 

ที่มา: Tamaradorris,  Listerine,  เขาถึงเมือ่ 15 กันยายน 2557,  เขาถึงไดจาก   

http://tamaradorris.net/?attachment_id=324 

 

 นวัตกรรมที่ชวยใหการใชงานบรรจุภัณฑสะดวกข้ึน เชน กระปองเคร่ืองด่ืมที่เปดโดยไม

ตองใชเคร่ืองมือเปด พัฒนาฝาดึงเปดแบบตาง ๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะอาด 

ซองต้ังและปดซํ้าไดแบบมีชิป (Resealable Zipper Pouch) เปนนวัตกรรมทางโครงสรางที่มี

ประโยชน ในการรักษาความสดใหมของสินคา การผลิตจะตองผานกระบวนการออกแบบและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://tamaradorris.net/?attachment_id=435�
http://tamaradorris.net/?attachment_id=435�


26 

 

เทคโนโลยีที่ซับซอน นอกจากจะตองปดซํ้าไดแลวยังตองมีรอยปดผนึกดานอ่ืนที่ปองกันการร่ัวซึม

ระหวางการขนสงและตองมีส่ิงบงชี้การเปดบรรจุภัณฑกอนถึงมือผูบริโภคดวย การที่ผูผลิตเลือกใช

ของแบบนี้อาจเกิดปญหาในชวงแรกซึ่งผูบริโภคเคยชินกับซองแบบเดิมที่ใชการตัดดวยกรรไกรหรือ

ฉีกออกโดยปดซ้ําไมได จึงควรใชกราฟกหรือตัวอักษรที่บงบอกวิธีเปดปดซ้ําที่เห็นไดชัดเจนบน

บรรจุภัณฑ หรือใชการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ชวยแนะนําจุดเดนและขอไดเปรียบ

ของบรรจุภัณฑ 

 

 
 

ภาพที่ 22 กระปองขาวตราคุณเพิ่มใชฝาแบบริงพูลทําใหไมตองใชเคร่ืองมือเปด 

ที่มา: Bangkhunthianjoggingclub, ขาวสวยกระปอง ใชยามฉุกเฉิน, เขาถึงเมือ่ 15 กันยายน 

2557, เขาถึงไดจาก http://bangkhunthianjoggingclub.com/webboard_ans.php?id=023948 
 

 
  
ภาพที่ 23 เคร่ืองด่ืมเจลลี่ตราเจลเลใชซองต้ังไดแบบที่มีหลอดดูดในตัว 

ที่มา: Pantip, เเนะนําของโปรด ของนากินใน เซเวน กันหนอยครบั, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 

2557, เขาถึงไดจาก 13http://pantip.com/topic/30752305 
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 ตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวาการออกแบบโครงสรางใหม ๆ เพื่อใหการใชงาน

สะดวกข้ึน มีความสําคัญในการชวยสรางคุณคาใหกับสินคา ในบางคร้ังสามารถสรางยอดขายให

เพิ่มข้ึนไดทันทีโดยไมตองพึ่งพาการโฆษณามากนัก เพราะผูบริโภคสามารถรับรูเมื่อมองเห็นและ

จับตองบรรจุภัณฑไดวามีประโยชนใชสอยดีข้ึนและสะดวกในการใชงานมากข้ึน เชน น้ํายาทํา 

ความสะอาดเครื่องหนังที่เปล่ียนจากการบรรจุในขวดแกวทรงกระบอกเปนขวดพลาสติกซ่ึงมีที่จับที่

เหมาะมือไมล่ืนหลุดงาย และน้ําหนักเบาสามารถเพิ่มยอดขายไดโดยไมตองใชการโฆษณาใด ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 24 ซองเฟรชแพ็กแทนกระปองทําใหสะดวกข้ึนในการบริโภค 

ที่มา: Tescolotus, ทองการเดน ถ่ัวพชิทาชิโอ อบเกลือ 180 กรัม, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 

2557, เขาถึงไดจาก 14http://shoponline.tescolotus.com/th-TH/ProductDetail/ProductDetail/ 

6000780693 

 

 
 

ภาพที่ 25 นมตราหมี Beep ใชขวดพลาสติกทําใหบีบลงบนขนมปงไดโดยไมตองใชชอนตัก 

ที่มา: Pantip, นํา...ขาวผัดชาฮัง (Chahan) และวิธกีารทอดปาทองโก มาฝากกันจา, เขาถึง

เมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก  15http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/ 

2009/02/H7559796/H7559796.html 
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 ผลิตภัณฑที่ถูกจดจําไดจากโครงสรางบรรจุภัณฑที่โดดเดนและเปนเอกลักษณเฉพาะ

มักเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคต้ังวางแสดง เชน ขวดเหลาและขวดน้ําหอม ฯลฯ คุณลักษณะที่

คลายกันของผลิตภัณฑเหลานี้คือ บรรจุภัณฑเปนสวนสําคัญของสินคาในขณะที่ผูบริโภคมี

ประสบการณในการใชงานหรือในการบริโภคสินคาแตละครั้ง เชน เบียร โคโรนา (Corona) สราง

คานิยมให ผูบริโภค รูสึกวาตองด่ืมจากขวดเทานั้น นอกจากนี้บรรจุภัณฑมักเปนตัวแยกแยะให

สินคาแตละตราแตกตางกันโดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทที่ตัวสินคาเองมีความคลายคลึงกันมาก 

ขวดแชมพูมักเปนบรรจุภัณฑที่มีการออกแบบโครงสรางใหมอยูเสมอเพราะเปนผลิตภัณฑที่

เช่ือมโยงกับแฟชั่นและรูปแบบการดํารงชีวิตของคนที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การใชรูปทรง 3 มิติ

ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวทําใหผูบริโภคจดจําไดและคูแขงเลียนแบบไดยากเพราะมักมีตนทุนใน

การผลิตสูงและตองผลิตเปนจํานวนมาก 

 

 
 

ภาพที่ 26 นมตราดัชมิลลใชขวดพลาสติกสีขาวขุนซึ่งแตกตางจากคูแขง 

ที่มา: Thai Good View, นม (MILK), เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถงึไดจาก http://www. 

thaigoodview.com/node/135723?page=0,1  

 

 นอกจากผูบริโภคแลว ผูคาปลีกเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของซ่ึงจะตองไดรับความ

สะดวก จากรูปทรงโครงสรางของบรรจุภัณฑ เพราะตองนําสินคาออกจากกลองเพื่อการขนสง ติด

ราคา วางเรียงในที่เก็บของรานคา และจัดวางเรียงบนช้ันขายของ บรรจุภัณฑบางชนิดตองมีการ

จัดวางเรียงเปนพิเศษเพื่อใหเกิดผลในการดึงดูดสายตาของผูบริโภค เชน การหันดานหลักเขาหา

ผูบริโภคเรียงตอกันเปนคู เปนตน นอกจากนี้สินคาบางชนิดที่มีขนาดเล็กจะตองใชบรรจุภัณฑเพื่อ

การจัดแสดงชวยเพื่อแสดงดานที่มีรูปทรงนาสนใจตอผูบริโภคและชวยใหมีการรับรูสินคาเปนกลุม

กอนที่สังเกตเห็นไดงาย 
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 การออกแบบโครงสรางมีปจจัยที่ตองคํานึงถึง ดังนี้ 

 1. รูปทรง วัสดุ และพ้ืนผิว (Shape Material And Texture) 

  บรรจุภัณฑโดยทัวไปมีดานที่เปนจุดขาย (Selling Face) หรือดานหลักสําหรับการ

จัดแสดง (Principle Display Panel) ซึ่งมักจะเปนดานที่มีสัดสวนเหมาะสมที่สุดในการดึงดูด

สายตาผูบริโภคและมีพื้นที่สําหรับกราฟกใหสามารถส่ือสารจุดเดนหรือเอกลักษณของสินคาและ

ของตราสินคาไดดีที่สุด แตทั้งนี้การออกแบบก็ตองคํานึงถึงความตอเนื่องและกลมกลืนกับดาน

อื่นๆ ดวย เพราะการรับรูของผูบริโภคมักมองเห็นดานตาง ๆ ของบรรจุภัณฑพรอม ๆ กันอยาง

นอย 2 ดาน เชน ดานหนาและดานบน (ขวดและฝาขวด) หรือดานหนาและดานขาง (ถุงและ

ดานขางถุง) 

  นอกจากรูปทรงแลว วัสดุที่ใชในการผลิตก็มีผลทําใหการรับรูและความรูสึกที่เกิด

จากการสัมผัสพื้นผิวแตกตางกันออกไป เชน พื้นผิวโลหะใหความรูสึกเย็นมากกวาพื้นผิวพลาสติก

แมจะเปนพลาสติกที่มีความมัน เปนตน นอกจากนี้การเลือกใชวัสดุบางประเภทจะมีผลตอกราฟก

ที่ปรากฏ ความสามารถในการพิมพสีบางสี เทคนิคการพิมพบางประเภทและประเภทของภาพทีจ่ะ

ปรากกบนบรรจุภัณฑดวย ตัวอยางผลิตภัณฑที่มีการปรับปรุงตัวบรรจุภัณฑเชิงกายภาพเพียง

เล็กนอยแตประสบความสําเร็จมากในการแสดงคุณคาของตราสินคา ไดแก กระปองสเปรยน้ํายา

ระงับกล่ินตัวซอฟตแอนดเจนเทิล (Soft & Gentle) ของบริษัทคอลเกตปาลมโอลีฟ (Colgate-

Palmolive) การทําใหตราสินคามีเอกลักษณทางกราฟกที่โดดเดนตามช่ือตราสินคาเปนส่ิงที่ทําได 

งาย แตคุณคานั้นกลับถูกทําใหดอยลงดวยคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่ใชทํากระปองเสปรย

ซึ่งดูเย็น แข็งและเปนมันวาว การออกแบบบรรจุภัณฑใหมจึงเปล่ียนการทําผิวกระปองเปนการใช

หมึกแบบดานซึ่งทําใหรูสึกอบอุนข้ึนและเชื่อมโยงกับชื่อและคุณคาของตราสินคามากข้ึนเมื่อ

ผูบริโภครับรูดวยการมองเห็นและการสัมผัสดวยมือ การปรับปรุงนี้ไมไดเพิ่มตนทุนมากนักเพราะ

โครงสรางตัวกระปองสเปรยไมไดถูกเปลี่ยนแปลง ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวาพื้นผิวของบรรจุภัณฑมี

ความสําคัญในการส่ือสารกับผูบริโภค 
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ภาพที่ 27 ยาสีฟนไฮเฮิรบใชการพิมพสีเงินบนหลอดและใชกระดาษกลองที่มีความมันวาวคลาย

สีมุกเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ใหสอดคลองกับคุณคาของตราสินคา  

ที่มา: Be2hand, อาหาร และสขุภาพ, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www. 

be2hand.com/upload/200912/200912-31-001546-1.jpg 

 

  ตัวอยางนวัตกรรมเชิงโครงสรางของบรรจุภัณฑอีกชนิดหนึ่งที่แสดงความชาญ

ฉลาดในการสรางความแตกตางจากคูแขงโดยศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคคือ ถวยโยเกิรตตรา

มุลเลอร (Müller) ซึ่งวางตลาดในประเทศอังกฤษชวงปลายทศวรรษ 1980 โดยนําเสนอโยเกิรต

และ ผลไมในชองที่แบงแยกกันแทนที่จะผสมเปนเนื้อเดียวกันแบบเดิม เปนการสรางเอกลักษณ

ใหกับตราสินคาดวยการใหผูบริโภคสามารถผสมโยเกิรตใหไดรสชาติตามที่ตองการดวยตนเอง ใน

ปจจุบันมีผลิตภัณฑโยเกิรตรูปแบบตาง ๆ ที่ใหผูบริโภคผสมเอง เชน โยเกิรตผสมซีเรียล เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 28 โยเกิรตผสม Dark Chocolate Shavings and Cherry ตรามุลเลอร 
ที่มา: Effandjay, Yogurt for Adults, เขาถึงเมื่อ 15 กนัายน 2557, เขาถึงไดจาก 17http://www. 
effandjay.com/author/admin/  
 
  ดังนั้น การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑโดยคํานึงถึงทั้งรูปทรง วัสดุ และพ้ืนผิว
ควบคูกันไปจะสามารถส่ือสารถึงคุณคาของตราสินคานั้นไดและสามารถกลายเปนเอกลักษณของ
ตราสินคาที่อยูในใจผูบริโภคเปนเวลายาวนาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. การใชงาน (Function) 

  การออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับการใชงานควรคํานึงถึง

ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ 

  2.1 การหยิบจับ (Handling) ขวดน้ํายาบานปากที่ถูกออกแบบใหเวาตรงตัวขวด 

เพื่อใหหยิบจับไดสะดวก 
 

 
 

ภาพที่ 29 ขวดน้ํายาบวนปากตราลิสเตอรรีน 

ที่มา: Post Jung, ใครใชน้าํยาบวนปากลิสเตอรีนบางคะ, เขาถึงเมือ่ 15 กันยายน 2557, 

เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/717018.html 

 

  2.2 การเท (Pouring) ขวดน้ําผ้ึงถูกออกแบบใหมีรูสําหรับเทขนาดพอดี เพื่อให 

สะดวก ในการเทน้ําผ้ึงราดบนแพนเคกและไมไหลเลอะบริเวณปากขวด 

 

 
 

ภาพที่ 30 ขวดน้ําผ้ึงที่ใชขวดบีบไดและฝาเกลียวที่มีรูเฉพาะ 

ที่มา: Justbento, Speed bento tip: Squeeze bottles!,  เขาถงึเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถงึได

จาก 19http://justbento.com/handbook/bento-basics/speed-bento-tip-squeeze-bottles 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.3 ประเภทของฝา (Cap Type) ฝาแบบตาง ๆ ที่เปดปดไดงายโดยสามารถใชมือ 

เพียงขางเดียว 

 

 
 

ภาพที่ 31 ฝาแบบฟลิปของขวดครีมอาบน้ําตราโดฟ 

ที่มา: Doveskin, Dove ครีมอาบนํ้าหอมหอม, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  

http://www.doveskin.com/blogger/view/97 

 

 
 

ภาพที่ 32  ฝาเกลียวอีซี่ล็อกของขวดไมโล 

ที่มา: Soccergod2, Soccergod2 Talk, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  http:// 

soccergod2.com/viewtopic.php?p=1680670&highlight=&sid=443ca272def3b6bee65ddf

47e6a7bc7a 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.4 การชั่ง ตวง วัดผลิตภัณฑ (Measuring) สินคาบางชนิดจําเปนตองใชใน 

ปริมาณที่เหมาะสม บรรจุภัณฑจึงตองมีชิ้นสวนที่หนวยช่ัง ตวง วัดได สะดวกและเก็บไดโดยไม

เลอะเทอะ เชน ขวดนํ้ายาซักผาที่ใชฝาในการตวง ขวดน้ํามันเครื่องที่มีตัวเลขแสดงระดับปริมาณ

น้ํามันที่เหลือในขวด เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 33 ขวดน้ํายาปรับผานุม สามารถใชฝาในการตวงน้ํายาในขวดได 

ที่มา: Ryt9, พี แอนด จี เปดตัว ผลิตภัณฑปรับผานุม “ดาวนนี่” สูตรเขมขนพิเศษ ใหม!!!, 

เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.ryt9.com/s/prg/298480 

 

 
 

ภาพที่ 34 กระปองปลากระปองตราซีเล็คสามารถเรียงซอนกันไดมั่นคง  

ที่มา: Superkoom, ซีเล็คทูนาสเต็กในน้าํมันถ่ัวเหลือง 185 กรัม แพค 4, เขาถึงเมื่อ 15 

กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 23http://www.superkoom.com/Product/View/8852021210041 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.5 ความสะดวกในการใช (Convenient Use) การออกแบบโครงสรางของคอขวด 

ทําใหน้ํายาทําความสะอาดหองน้ําสามารถเขาถึงใตขอบโถสวมได 

 

 
 

ภาพที่ 35 ขวด Tollet Duck ที่เปนเอกลักษณตรงคอขวด รุนเฟรชใชสีเขียวเปนหลัก 

ที่มา: Tincknell country store, Back To Previous Page, เขาถงึเมื่อ 15 กันยายน 2557,  เขาถึง

ไดจาก  http://www.tincknellcountrystore.co.uk/item.asp?pid=41173&matrix=&scatn= 

CLEANING&catn=BINS%2C+LAUNDRY+%26+CLEANING&dep=67&dname=HOME 

+%26+KITCHEN 

 

  2.6 การเก็บรักษา (Storage) สําหรับสินคาที่ใชหรือบริโภคไมหมดในคร้ังเดียว 

ควรออกแบบใหสามารถปดซํ้าไดหลายคร้ังอยางสะดวก เชน ถุงขนมที่มี ลวดแทรกอยูระหวางชั้น

ของวัสดุทําใหสามารถพับปดและงอลวดเพื่อใหปากถุงปดสนิทได หรือถุงแบบมีซิปที่ปดซํ้าได

หลายครั้ง เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 36 ถุงกาแฟเนสเล Choco Shape มีซิป 

ที่มา: Nestle, “เนสทเล ช็อกโกเชพ” ด่ืมชวยควบคุมน้ําหนัก, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557 

เขาถึงไดจาก  25http://www.nestle.co.th/th/media/pressreleases/chocoshape 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.7 การปกปอง (Protection) การออกแบบชิ้นสวนดานในใหพอดีกับสินคาที่ 

ตองการ การปกปองเปนพิเศษเพื่อชวยปองกันการแตกเสียหาย หรือบรรจุภัณฑปลอดเช้ือที่ใช

บรรจุเคร่ืองด่ืมมีวัสดุหลายช้ันประกบกันเพื่อชวยรักษาคุณภาพของสินคาและทําใหเก็บไดนานข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 37 ภายในกลองหูฟงมีชิ้นสวนชวยปกปองสินคา 

ที่มา: Notebook spec, หูฟงเทพๆ Monster Beats By Dr.Dre งานเกรด A++ ครับ มีทุกรุน

ครับ Beats Pro มาใหม, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557,  เขาถึงไดจาก  http://notebookspec. 

com/vbforum/showthread.php 

  

 
 

ภาพที่ 38 กลอง Tetra Top ไวนตรา French Rabbit 

ที่มา: Gearpatrol, French Rabbit Wines, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://gearpatrol.com/2009/06/10/french-rabbit-wines/ 

 

  2.8 ความมั่นคงในการวาง (Stability) บรรจุภัณฑตองมีขนาดสัดสวนที่สมดุล

เพื่อให เกิดความมั่นคงในการวาง ไมลมงาย ตัวบรรจุภัณฑควรมีน้ําหนัก พอสมควร เพราะอาจลม

ไดงายเมื่อสินคาภายในถูกใชงานจนเกือบหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 39 ขวดเคร่ืองด่ืม Virgin เปนขวดที่มีรูปทรงผอมสูง 
ที่มา: Cuisine-Astuce, Wp-Content, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 
http://www.cuisine-astuce.com/wp-content/uploads/2011/12/colours_f.jpg 
 
  2.9 การประหยัดตนทุนในการผลิต (Cost Saving) นักออกแบบตองเลือกรูปทรง 
ที่เหมาะสมและหระหยัดตนทุนในการผลิตเปนจํานวนมาก เชน กลองรูปทรง ส่ีเหล่ียมที่พิมพเปน
รูปบานอาจใหผลที่ใกลเคียงกับกลองที่เปนรูปทรงบาน 3 มิติ ซึ่งมีตนทุนในการผลิตสูงกวา 
  2.10 ความเปนมาตรฐาน (Standardization) บรรจุภัณฑบางชนิดอาจมีรูปแบบ 
มาตรฐานที่ถูกกําหนดใหใชเหมือนกัน เชน ขนาดปากขวดมาตรฐานเพื่อให พอดีกับฝาเกลียว   
เปนตน 
  2.11 ปริมาณที่เหมาะสมกับการบริโภคหนึ่งคร้ัง (Single-Serving) สินคาบางชนิด 
มีเปาหมายใหถูกใชในปริมาณที่เหมาะสมแลวทิ้งบรรจุภัณฑนั้นไปเลย หรืออาจแยกเปนซองขนาด
เล็กที่บรรจุในบรรจุภัณฑชั้นนอกอีกคร้ังหนึ่ง เชน ซองกาแฟสําเร็จรูปสําหรับการบริโภคหนึ่งถวย 
เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 40 ซองเคร่ืองด่ืมสําเร็จรูปสําหรับการบริโภคหนึ่งถวย 
ที่มา: Matichon, เนสกาแฟ โพรฟท กาแฟโสมเพื่อสุขภาพ รสเขม กลมกลอม, เขาถึงเมื่อ 
15 กันยายน 2557,  เขาถึงไดจาก  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 
=1391069516 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3. การจัดวางและความเดนสะดุดตาจากชั้นวางจําหนาย (Display and Shelf Impact) 

  3.1 การสรางการลวงตาดวยขนาดและรูปทรงของบรรจุภัณฑ เชน บรรจุภัณฑ 

ทรงกระบอกที ่มีขนาดสัดสวนแตกตางกันอาจมีปริมาตรบรรจุเทากันแตใหผลในการรับรู

แตกตางกัน 

  3.2 การใชรูปทรงที่แปลกไปจากรูปทรงธรรมดาทั่วไป เชน ขวดซุปที่ออกแบบใหมี 

รูปทรงที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตราสินคา 
 

 
 

ภาพที่ 41 ขวด Bovril มีรูปทรงที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตราสินคา 

ที่มา: Unilever, Bovril, เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.unilever. 

co.uk/Images/450---Bovril_Beef_250g_tcm28-293304.jpg 

 

  3.3 การจับคูสินคากับบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคไมคุนเคย เชน กาแฟที่บรรจุในซอง

ฟอยลคลายซองขนมขบเค้ียว 

  3.4 การใชวัสดุที่มีความใสเพื่อแสดงสินคาที่มีสีสันสวยงาม เชน น้ํายาซักผาสี

ตาง ๆ ที่มีหลายสูตรสําหรับซักผาสีบรรจุในขวดพลาสติกใส 

  3.5 การใชรูปทรงที่เนนย้ําถึงตัวสินคา เชน ขวดน้ํามะนาวจิฟ (Jif) ถูกออกแบบ 

เปนรูปผลมะนาว ขวดน้ําทับทิมถูกออกแบบเปนขวดแกวรูปทรงคลายผลทับทิม เปนกระเปาะทรง

กลม 2-3 กระเปาะข้ึนอยูกับขนาดบรรจุ สวนคอขวดออกแบบใหคลายกานผลไม เปนตน 

  3.6 การใชรูปทรงที่ตอกย้ําถึงช่ือตราสินคา เชน บรรจุภัณฑถุงนองเลกส (L’eggs) 

ถูกออกแบบเปนรูปทรงไข 

  3.7 การใชพื้นผิวที่แตกตางเพ่ือสรางความรูสึกอยากสัมผัส เชน กลองซีดีชุดเวร่ี 

(Very) ของวงเพ็ดชอบบอยส (Pet Shop Boys) ถูกออกแบบโดยใชพลาสติกทึบสีสมและมีพื้นผิว

เปนปุมกลมเรียงเปนระเบียบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.8 การใชรูปทรงที่สามารถจัดแสดงไดหลายแบบ เชน ชุดขวดน้ําหอมสําหรับ
เดินทาง ของอิสเซ มิยาเกะ (Issey Miyake 2-in-1 travel kit) ถูกออกแบบใหสามารถ วางจัดแสดง
ไดหลายดาน 
  3.9 กระปองรูปวงรีที่วางเรียงซอนกันในแนวต้ัง ถาถูกจัดวางในระดับที่พอดีกับ
สายตาจะมองเห็นเปนภาพดานขางที่เปนส่ีเหล่ียมผืนผาซอนกัน 
  3.10 ชุดบรรจุภัณฑรวมของสินคาที่มีรสและสีแตกตางกัน 4 ชิ้น ถาวางแนวนอน
จะเห็นเพียง 2 สีเทานั้นถาจะใหมองเห็นทั้ง 4 สีตองวางเรียงซอนกันโดยการสลับดานหรือออกแบบ
ใหมีบรรจุภัณฑเพื่อการจัดแสดงที่ชวยใหเรียงสินคาแนวต้ังและทับดานที่เห็นทั้ง 4 ชิ้นเขาหา
ผูบริโภค 
  3.11 สินคาที่แขวนเรียงเปนแนวยาว ถามีลวดลายเฉพาะฉลากดานบนจะมองเห็น
เฉพาะฉลากของช้ินบนสุดเทานั้น ควรมีกราฟกที่ถุงดวย 
  3.12 กลองไอศกรีมที่แชในตูแชแข็งมักถูกมองจากดานบนเทานั้น กราฟกหรือ
ฉลากดานขางอาจจะไมจําเปน แตถาวางขายในตูแชเย็นที่มีประตูกระจกใส กราฟกและฉลาก
ดานขางจะถูกมองเห็นมากกวาดานบน 
  3.13 กลองที่มีสวนบนเปนดานโคง ถามองจากดานขางจะไมเห็นสวนโคงดังกลาว 
แตจะเห็นเปนดานรูปส่ีเหล่ียมเทานั้น 
  3.14 กลองใสรองเทาที่สามารถเปดไดในขณะที่วางเรียงซอนกันอยูโดยไมตองหยิบ 
ออกมาทั้งกลอง 
  3.15 ซองที่คอนขางแบน ควรจัดวางดวยการแขวนหรือต้ังวางเรียงในบรรจุภัณฑ
สําหรับจัดแสดงท่ีมีสวนฐานรองรับอยู 

 

 
 

ภาพที่ 42  บริสเอรแพ็กลิปมันนูโทรจินาวางขายโดยการแขวนหรือต้ังวางเรียงในบรรจุภัณฑจัดแสดง  

ที่มา: Snapittoday,  Neutrogena,  เขาถงึเมื่อ 15 กันยายน 2557,  เขาถึงไดจาก  http:// 

snapittoday.com/neutrogena-norwegian-formula-lip-moisturizer-%284-gm%29-p833t 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://snapittoday.com/Neutrogena�


39 

 

  3.16 ซองบรรจุภัณฑออนตัวรูปทรงปรามิด จัดวางบนช้ันยาก จึงควรออกแบบให
สามารถแขวนหรือใชคลิปหนีบได 
  3.17 กลองที่มีการเจาะหนาตางดานบนใส ถาเรียงซอนกันในแนวต้ังจะมองไมเห็น 
สินคาผานชองใสนั้น 
  3.18 การเพิ่มฉลากอีกชิ้นบริเวณคอขวดทําใหมีพื้นที่สําหรับกราฟกเพิ่มข้ึน 
 

 
 

ภาพที่ 43 ขวดเคร่ืองด่ืมเหลารัม Tomaka ใชฉลากคลองที่คอขวด 
ที่มา: Bunjupun, บรรจภุัณฑขวดแกวสวยๆจากเครือ่งด่ืม Tomoka, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 
2557,  เขาถึงไดจาก http://www.bunjupun.com/tag 
 
  3.19 สินคาขนาดเล็กบางชนิดตองการพื้นที่เพิ่มสําหรับกราฟกนอกเหนือจากพื้นที่
บนบรรจุภัณฑจึงอาจใชบรรจุภัณฑแบบบลิสเตอร 

 

 
 

ภาพที่ 44 ลิปมัน Maybelline แบบบลิสเตอร ซึ่งทําใหมีพื้นที่เพิ่มสําหรับกราฟก 
ที่มา: Blogging, Review: เบบ้ี ลิปส (Baby Lips) จาก Maybelline พรอมทริคสาํหรับสาวสี
ปากคล้าํทํายงัไงใหปากนาจุบ, เขาถงึเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://www. 
bloggang.com/viewdiary.php?id=bungza&month=10-2011&date=20&group= 
16&gblog=23 
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 4. การคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม (Environmental Concern) 

  เชน การออกแบบขวดแกวบรรจุน้ําอัดลมใหมีความแข็งแรงทนทานตอการขนสง

และนํามาบรรจุซ้ํา ทําใหสามารถนําบรรจุภัณฑกลับคืนมาใชงานใหมไดหลายคร้ัง การออกแบบ

ใหกลองใสคุกกี้สามารถนําไปใชใสของอยางอ่ืนไดหลังจากรับประทานหมดแลว รวมทั้งการ

ออกแบบโดยใชบรรจุภัณฑเทาที่จําเปนสําหรับการปกปองสินคาก็เปนการชวยลดปริมาณการใช

วัสดุและพลังงานในการผลิต  

 

 
 

ภาพที่ 45 ขวดน้ําอัดลมตรา Coca-Cola เปนขวดแกวที่สามารถใชซ้ําได 

ที่มา: Aecplastic, โคคาโคลาปรับลดน้ําหนักขวดบรรจุ,  เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557,  

เขาถึงไดจาก  31http://www.aecplastic.com/ArticleDetail.aspx?id=328 

 

 5. ส่ิงบงชี้การเปดบรรจุภัณฑกอนถึงมือผูบริโภค (Tamper Evidence) 

  การปองกันไมใหสินคามีการปนเปอนเลยอยางสมบูรณคงไมสามารถถูกรับรอง ได 

รอยเปอรเซ็นต ดังนั้นจึงตองมีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีส่ิงบงชี้ที่เห็นไดชัดเจนถามีการเปดกอน

ถึงมือผูบริโภค เชน ฝาเกลียวโลหะที่มีวงแหวนอยูดานลาง การเปดจะตองบิดเกลียวใหฝาขวดจาก

วงแหวนกอน กลองที่ใชสติกเกอรติดคาดบริเวณฝากลอง ฟลมใสที่หุมรัดฝาขวดน้ําด่ืมซึ่งตองฉีก

กอนจึงจะเปดได ฝากระปองแบบตาง ๆ ที่เม่ือดึงเปดแลวไมสามารถทําใหเหมือนเดิมได ซองแบบ

มีซิปที่ตองมีการตัดสวนดานบนเหนือซิปออกกอนจึงจะเปดได เปนตน 

 

   ส
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ภาพที่ 46 ฝาขวดน้ํายาลางตาแบบ Tamper Evidence ตองฉีกแถบพลาสติกออกกอน 

 จึงจะเปดได  

ที่มา: Pboptic, Renu Set 120 ml., เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www. 

pboptic.com/renu-set-120ml-p-808.html 

 

 6. ความปลอดภัยตอเด็ก (Child Resistance) 

  บรรจุภัณฑยาและสารเคมีไมควรใหเด็กสามารถเปดเองไดงายเกินไป ขวดยาบาง

ชนิดใชฝาแบบที่ตองออกแรงกดแลวหมุนจึงจะเปดได หรือเปนฝาเกลียวที่ตองหมุนใหตรงลูกศร

แลวจึงจะดันเปดได 
 การออกแบบกราฟก (Graphic Design) 
 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑเปนการใชภาพ ตัวอักษร สี และการจัดองคประกอบ

ที่เหมาะสมบนรูปทรง 3 มิติเพื่อส่ือสารถึงตราสินคาและคุณคาของตราสินคากับผูบริโภคโดยมี

หนาที่พื้นฐาน 5 ประการ ไดแก 

 1. เพื่อบงชี้ถึงสินคานั้นในตลาด 

 2. เพื่อใหขอมูลกับผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาที่บรรจุอยูและประโยชนที่จะไดรับจากการ

ใชสินคานั้น 

 3. เพื่อเพิ่มความมีมูลคาของสินคา 

 4. เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเฉพาะและคุณคาใหกับสินคา 

 5. เพื่อใหยังคงดึงดูดใจผูบริโภคอยูเปนเวลานานหลังจากที่มีการซื้อสินคาไปแลว 

 1. เพื่อบงชี้ถึงสินคาน้ันในตลาด กราฟกบนบรรจุภัณฑควรส่ือสารถึงบุคลิกภาพ 

ของตราสินคาตอผูบริโภคเปาหมาย อยางชัดเจน และนําเสนอเอกลักษณของสินคาที่ผูบริโภค

จดจําไดดวยการทําใหแตกตางจากสินคาคูแขง  

   ส
ำนกัหอ
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 2. เพื่อใหขอมูลกับผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาที่บรรจุอยูและประโยชนที่จะไดรับ
จากการใชสินคานั้น ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑควรไดรับการจัดลําดับความสําคัญ

เพื่อใหผูบริโภครับรูถึงสินคาที่อาจจะไมไดเห็น และสัมผัสตัวสินคาจริงกอนการตัดสินใจซื้อ การ

ออกแบบกราฟกจึงตองสรางความเช่ือมั่นในขณะที่ใหขอมูลไปพรอม ๆ กับการส่ือสารเชิงจิตวิทยา

ใหผูบริโภค เกิดความรูสึกรวมวาสินคานั้นถูกสรางมาเปนพิเศษสําหรับตนเทานั้น ผูบริโภคควร

คาดหวังไดวาจะไดรับประโยชนสูงสุดที่นาพึงพอใจจากการตัดสินใจซื้อและใชสินคานั้น 

 3. เพื่อเพิ่มความมีมูลคาของสินคา กราฟกบนบรรจุภัณฑควรทําใหผูบริโภครูสึกวา

สินคามีมูลคาที่เหมาะสมกับเงินที่จะตองจายซึ่งอาจจะสูงกวาตนทุนของสินคาที่บรรจุอยูภายใน

หลายเทา เชน การตัดสินใจซ้ือแปงทาตัวเด็กที่บรรจุในขวดที่ใชกราฟกที่สามารถกระตุนและสราง

อารมณใหคุณแมรูสึกถึงความตองการดูแลเอาใจใสลูกและความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางแมกับ

ลูกได แมวาสินคาตรานั้นจะมีราคาสูงกวาคูแขงก็ตาม หรือกลองกระดาษทิชชูคลีเน็กซ (Kleenex) 

ออกแบบและใชเทคนิคพิเศษในการพิมพและสรางลวดลายกราฟกใหดูทันสมัยเพื่อเจาะกลุม 

เปาหมายคนรุนใหมที่ตองการซื้อและใชสินคาที่บงบอกและแสดงออกถึงความเปนคนสมัยใหมที่มี

รสนิยมแตกตางจากคนทั่วไป เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 47 กลองกระดาษทิชชูคลีเน็กซ ใชสีเมทัลลิกและกราฟกที่ดูทันสมัยเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย

คนรุนใหม  

ที่มา: Innovapack, กระดาษเช็ดหนา Kleenex® Facial Tissue 100’s, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 

2557, เขาถึงไดจาก 32http://innovapack.co.th/?post_type=product&p=7 

 
 4. เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเฉพาะและคุณคาใหกับสินคา  
  ตัวอยางการออกแบบกราฟกของเบียรไทยตราสิงหที่ใชสัญลักษณรูปสิงหซึ่งถูก

ประยุกตใหแสดงเอกลักษณความเปนไทยที่ดูทันสมัยและการใชสีทองอยางเหมาะสมบนบรรจุ

   ส
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ภัณฑทั้งที่เปนขวดแกวสีชาและกระปองอะลูมิเนียม ทําใหเบียรสิงหเปนเสมือนเอกลักษณของ

เบียรไทยที่ชาวตางชาติจดจําได การออกแบบกราฟกอาจเพิ่มคุณลักษณะเฉพาะและคุณคาใหกับ

สินคาดวยการนําประเด็นดานสุขภาพมาเปนจุดเดน หรือนําเสนอความแปลกใหมโดยใชศิลปะ

สไตลตาง ๆ นําคุณคาของการสรางสรรคดวยมือมาใช หรือนําสไตลยอนยุคมาใชใหม ฯลฯ 

  4.1 บรรจุภัณฑอาหารที่นําประเด็นดานสุขภาพมาเปนคุณลักษณะเฉพาะของ

สินคาโดยใชกราฟกที่ตัดทอนรูปรางกายคนและเนนขอมูลปริมาณแคลอร่ี 

 

 
 

ภาพที่ 48 กลองอาหารตรา Healthy living ของTesco 

ที่มา: Essentialsmagazine, This Week’s New Food Buys, เขาถงึเมื่อ 15 กนัยายน 2557, 

เขาถึงไดจาก 33http://www.essentialsmagazine.com/food/this-weeks-new-food-buys/ 

 

  4.2 บรรจุภัณฑประเภทเคร่ืองสําอางที่นําความเปนธรรมชาติมาเปนคุณลักษณะ 

เฉพาะของสินคา มักใชโทนสีเขียวหรือสีเอิรธโทนและใชกราฟกรูปใบไมเพื่อส่ือถึงสวน ประกอบ

ที่มาจากธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพที่ 49 ขวดโลช่ันทําความสะอาดผิวตราเอสกินอล ซึ่งมีสวนผสมจากวานหางจระเข 
ที่มา: Atechindustry, Eskinol, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www. 
atechindustry.com/eskinol.asp 

   ส
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 5. เพื่อใหยังคงดึงดูดใจผูบริโภคอยูเปนเวลานานหลังจากท่ีมีการซ้ือสินคาไป
แลว บรรจุภัณฑเปนสวนหนึ่งในการใชชีวิตของผูบริโภค ซึ่งกราฟกบนบรรจุภัณฑควรไดรับการ

ออกแบบใหสอดคลองและไมแปลกแยกกับบรรยากาศ ณ ที่ที่มีการใชงาน เก็บรักษาหรือจัดวาง

โชวเปนของประดับตลอดอายุของสินคานั้น กราฟกเหลานี้จะสรางความคุนเคยกับผูบริโภคทุกคร้ัง

ที่ใช สินคาและตอกย้ําคุณคาของตราสินคาไปยังผูบริโภครุนตอ ๆ ไปที่จดจําตราสินคาไดใน

ระหวางที่คน เติบโตข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 50 คําวา Twinings บนกลองชาเปนช่ือตราสินคาที่ผูบริโภคจดจําไดเปนระยะเวลานาน

หลายรุน  

ที่มา: Iherb, Twinings, Classics, Loose Tea, Jasmine Green Tea, 3.53 Oz (100 G),  

เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.iherb.com/twinings-classics-loose-

tea-jasmine-green-tea-3-53-oz-100-g/41846 

 

 นอกจากหนาที่พื้นฐานของกราฟกบนบรรจุภัณฑที่ไดกลาวไปแลว ส่ิงที่นักออกแบบ

ควรคํานึงถึงในการออกแบบกราฟก (ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และกอเกียรติ ชัยสนิท, 2542, 202-230) 

ไดแก 

 1. การใชสีที่สรางความแตกตางจากคูแขงและเปนเอกลักษณของตราสินคา เชน ขวด

น้ําแรตราไทแนนต (Ty Nant) ใชขวดสีฟาเขมที่แตกตางจากขวดบรรจุน้ําแร ทั่วไปที่ใส ไมมีสี 
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ภาพที่ 51 ขวดน้ําแรตราไทแนนต ใชสีที่แตกตางจากคูแขง 
ที่มา: Productwiki, Ty Nant Sparkling Water, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  
http://compare.productwiki.com/ty-nant-sparkling-water/ 
 
 2. การใชภาพจานอาหารในกรอบรูปหัวใจบนกลองอาหารสําเร็จรูป ตราแพกโซ (Paxo) 
ซึ่งมุงเจาะกลุมแมบานสมัยใหมที่ตองทํางานนอกบานไปดวยภาพดังกลาว ส่ือถึงมื้ออาหารประจํา
วันที่อบอุนของครอบครัว กราฟกดังกลาวนอกจากจะสรางความแตกตางและจดจําไดแลวยังสราง
อารมณรวมของความรัก ความอบอุน แมบานที่ดูแลครอบครัวและการทําอาหารรับประทานเองที่
บานซ่ึงเปนความตองการพื้นฐานของครอบครัวทั่วไป 
 

 
 

ภาพที่ 52 กลองอาหารสําเร็จรูปตราแพกโซ ใชภาพจานอาหารในกรอบรูปหัวใจ 

ที่มา: 13 Pages, Cease And Desist, เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2577, เขาถงึไดจาก 

http://13pp.co.uk/paxo/ 
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 3. การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ของวัสดุและการผลิต เชน การใชสีมุกเพื่อชวยเพิ่มมูลคา 

ของสินคา ทําใหกราฟกที่ปรากฏมีความแตกตางจากระบบการพิมพสีแบบทั่วไป โดยอาจใช

เทคนิคการพิมพสีมุกรองพื้นกอนแลวจึงพิมพสีอ่ืนทับหรือผสมผงสีมุกลงในหมึกพิมพโดยตรง 

 4. การสรางคุณคาใหกับตราสินคาซ่ึงคุณคานั้นมีความยืดหยุนที่สามารถถูกพัฒนา 

ใหเขากับสินคาที่จะผลิตในอนาคตเพื่อเพิ่มความหลากลหายในตระกูลตราสินคาเดียวกัน เชน 

บะหม่ีสําเร็จรูปตรามิสเตอรลี (Mr. Lee) ในประเทศเกาหลี เร่ิมจาก การใชภาพวาดการตูนมิสเตอร

ลีเพื่อส่ือถึงรสชาติและระดับความเผ็ดของบะหม่ี พัฒนาเปน “มิสเตอรคิง” เพื่อส่ือถึงขนาดบรรจุที่

ใหญเปนพิเศษ และอาจถูกพัฒนาตอเนื่องไปเปน “มิสเตอรคูล” สําหรับไอศกรีมหรืออาหารแชเย็น 

เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 53 บะหม่ีสําเร็จรูปตรามิสเตอรลีหลายรส 

ที่มา: Designbridge, Mr. Lee, เขาถงึเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www. 

designbridge.com/our-work/mr-lee/ 

 

 5. การออกแบบกราฟกตองคํานึงถึงลําดับความสําคัญของขอมูลที่ตองการให

ผูบริโภครับรูโดยออกแบบใหมีการนําสายตาจากจุดที่สําคัญที่สุดและตอเนื่องไปยังจุดที่สําคัญ

รองลงมา ซึ่งอาจใชขนาด สี หรือตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการรับรูตามลําดับดังกลาว 

ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑคุกกี้ที่มีภาพคุกกี้ โดดเดนที่สุด รองลงมาคือตราสัญลักษณของผูผลิตช่ือ 

Pepperidge Farm” และตราสินคาคําวา “Orange Milano” เปนลําดับถัดไป 
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ภาพที่ 54 การจัดวางกราฟกโดยเนนสายตาใหมองเห็นภาพคุกกี้ กอนชื่อผูผลิตและตราสินคา  

ที่มา: Peaceofpita, 168 Days and Counting, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  

http://peaceofpita.com/wp-content/uploads/2013/06/0001410007472_500X500.jpg 

 

 6. การโฆษณาสินคาอาจนําแนวคิดของการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑไปใชเพื่อ

การสื่อสารถึงคุณคาเดียวกันของตราสินคา เชน บรรจุภัณฑผาอนามัยตรา ชิลูเอดส (Silhouettes) 

ของบริษัทจอหนสัน แอนดจอหนสัน (Johnson and Johnson) ใชภาพกระดาษที่พับแบบโอริกามิ 

(Origami) เปนรูปนกบนบรรจุภัณฑเพื่อส่ือถึงความเบาเปนพิเศษและการดูดซับที่ดี บริษัทตัวแทน

โฆษณาไดนําแนวความคิดเดียวกันนี้ไปใชในการโฆษณา โดยนําเสนอภาพนกโอริกามิที่ด่ืมน้ําจาก

สระแลวบินมาอยูบนกลอง คุณคาของตราสินคาจึงถูกสรางข้ึนทั้งกราฟกบนบรรจุภัณฑและการ

นํามาใชอยางเหมาะสมในการโฆษณาสินคา 

 7. นักออกแบบอาจเรียนรูจากประสบการณหรือสอบถามจากผูเชี่ยวชาญดานการ

พิมพเพื่อใหสามารถเลือกใชและกําหนดเทคนิคในการพิมพใหสอดคลองกับกราฟกที่ตองการ เชน 

สีทองบนซองขนมขบเค้ียวที่ทําจากฟลมพลาสติกเกิดจากการพิมพสีเหลืองดานหลังของฟลมใส

และประสบกับเมทัลไลชฟอยล เปนตน 

 8. กราฟกสําหรับการสงเสริมการขาย เชน คําวา “แถมฟรีพรอมสินคาในกลอง” หรือ 

“ปริมาณเพิ่มข้ึน แตราคาเทาเดิม” ฯลฯ ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนและไมทําลายคุณคาตรา

สินคาที่ผูบริโภคจดจําไดเฉพาะชวงสงเสริมการขาย 
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 สีกับการออกแบบบรรจุภัณฑ 
 สีอะไรที่จะสะดุดตาผูดูมากที่สุด ไดมีการสํารวจถึงขอนี้ในสหรัฐอเมริกาผลปรากฏวาสี
สม 21.4% สีแดง 18.6% สีน้ําเงิน 17.0% สีดํา 13.4% สีเขียว 17.0% สีดํา 13.4% สีเขียว 12.6% 
สีเหลือง 12.0% สีมวง 5.5% และสีเทา 0.7% จะเห็นไดวาสีสมและสีแดงสะดุดตามากที่สุด สี
เหลืองซึ่งที่จริงแลวนาจะสะดุดตาไมนอย แตอาจจะแลวแตรสนิยม 
 1. เมื่อตองการความสงบและการพักผอนจะใชสีฟาและเขียว 
 2. เมื่อตองการความสําคัญจะไดแก สีมวง แดงองุน และขาว เหลืองทองคํา และดํา 
 3. เมื่อตองการความงาม ใชสีซึ่งเขากันอยางกลมกลืนและสมดุล 
 4. เมื่อตองการความร่ืนรมยใหสีฟาออน ฟากับขาว หรือ ขาวกับแดง 
 5. เมื่อแตละตลาดมีลักษณะพิเศษของตนข้ึนอยูกับรสนิยม ชนผิวสีไมนิยมสีน้ําตาล
ไหม แตจะชอบสีเหลือง ชาวตะวันออกชอบสีสดใสสวาง เปนตน 
 สีที่จะใชกับผลิตภัณฑอาหารจะเปนสีสม เหลืองออน แดงสด เขียวออน น้ําตาลออน 
และสีน้ําตาล สําหรับเคร่ืองด่ืมจะใชเหลืองปนน้ําตาล เหลืองแดง หรือเขียวปนฟา หรือฟา เปนตน 
 สีน้ําตาล ใหความรูสึกขึงขังและมีประโยชน ใสความรูสึกของความสมบูรณของชีวิต
และงานประจํา 
 สีสม ใหความรูสึกถึงรัศมีและแสดงออกยิ่งกวาสีแดง เปนสีความเคลื่อนไหวใหความ 
รูสึกอบอุนปลอดภัย เชน ไฟที่กําลังไหมอยูในเตาผิง 
 สีฟาหรือสีน้ําเงิน เปนสีสรรที่ลึกซ้ึงและเปนผูหญิง ใหความรูสึกพักผอน ใหความ 
รูสึกเปนผูใหญ แตก็ยังใหความทรงจําวัยเด็ก เปนสีที่ใหชีวิตชีวาแตไมเทาสีแดง ขณะที่เปนสีที่
เงียบแตไมเทาสีเขียวสีออนจะดึงดูดนอยกวาสีเขม การมองใหความรูสึกสดชื่นสะอาด โดยเฉพาะ
เมื่อรวมกับสีขาว 
 สีน้ําทะเล ใหพลังงานดังเชนไฟ แตเปนไฟเย็นที่มีความสดชื่นดังน้ําในทะเลสาป 
 สีเหลือง เปนสีที่มีรัศมีที่สุดเปนสีสวางและมีเสียงดัง เปนความออนวัยในทางตรงขาม
กับสีฟา สีเหลืองทองใหความรูสึกมีชีวิตชีวา ขณะที่สีเหลืองแกมเขียวใหความรูสึกของความไม
สบายเม่ือผสมกับสีแดงจะทําใหสบายตา ใหความอบอุน ความพอใจ ดังเชนสีเหลืองทองของทุง
นาฉันนั้น 
 สีมวง ใหความเปนกลาง และความคิดดานอภินิหารซอนไวซึ่งความอิจฉา เปนความ
เศราโศก แตเต็มไปดวยความภาคภูมิสงางาม 
 สีดํา ใหความมืดและอึดอัด มักจะเปนสัญลักษณของความหมดหวังและความตาย มี
คุณลักษณะของความส้ินหวังหมดโอกาส ความเงียบที่ไมมีอนาคต ใหมีความรูสึกเปนกลุมกอนที่
แข็งแรง ใหความรูสึกของความสงางามโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีผิวมัน 
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 สีขาว เปนการแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ โดยลักษณะสีสันของสีขาวกอใหเกิด
ความรูสึกของความอางวางไมมีจุดจบ แตก็ใหความรูสึกสดช่ืน และความรูสึกของความสะอาด
เมื่อใชกับสีน้ําเงิน 
 สีเทา ไมมีคุณลักษณะตัวเหมือนสีขาวหรือใหความรูสึกในทางเขมแข็งเหมือนสีดําแต
แสดงออกซึ ่งความเปนกลาง เปนลักษณะของการไมตัดสินใจ ไมมีพลังงาน สีเทาออนให
ความรูสึกกลัว 
 สีเขียว เปนสีที่เงียบที่สุดไมเอนเอียงไปในทางใดเลย แสดงออกซ่ึงความร่ืนเริงและ
ความปรารถนาซึ่งเมื่อธรรมชาติเปนสีเขียวมักใหความหวังของชีวิตใหม ถาไปรวมกับสีเหลืองจะ
แสดงออกถึงพลังและแสงสวาง แตถาไปรวมกับสีน้ําเงินจะดูเชื่องชาเล่ือนลอย ไมวาจะเปนสีออน
หรือสีเขม สีเขียวก็ยังใหคุณสมบัติที่ไมแตกตาง คือความเงียบ 
 สีแดง แสดงถึงความแข็งแรงมีชีวิตชีวา มีลักษณะเขมแข็งและปราดเปรียว ให
ความรูสึกสงางามและมีเสนห เปนสีรอน สีแดงจะสะดุดตาเม่ือแรกเห็น เราจะตองมองไมวาจะตอง
การมองหรือไม แตละโทน ของสีแดงยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน แดง (Scarlet) ใหความรูสึกมั่ง
ค่ัง มีอํานาจ และสงางาม สีแดงปานกลางใหความรูสึกถึงพลังงาน การเคล่ือนไหว และความ
ตองการ เราสามารถเลือกโทน (Shade) ของสีแดงมาใชโดยที่ใหความรูสึกเบิกบานมีชีวิตชีวา 
 สีชมพู ใหความรูสึกออนหวาน เอียงอาน โรแมนติก แตขาดความมีชีวิตชีวา เปน
ลักษณะของผูหญิงและความรัก ใหความรูสึกของความออนโยนและมีเสนห 
 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย  
 ขนมไทย เปนเอกลักษณดานวัฒนธรรมประจําชาติไทย ในดานความละเอียดออน
ประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทํา ที่พิถีพิถัน รสชาติอรอยหอมหวาน สีสันสวยงาม 
รูปลักษณชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีที่ประณีตบรรจง เปนภูมิปญญาไทยที่สืบทอดกันมา
ทั้งวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่สามารถนําวัสดุในทองถิ่นมาปรุงแตงเปนของหวานไดมากมาย
หลายรูปแบบ จัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่บงบอกวาคนไทยมีลักษณะนิสัยอยางไร 
เพราะขนมแตละชนิดลวนมีเสนหแสดงใหเห็นถึงความละเอียดออน ประณีต วิจิตรบรรจงใน
รูปลักษณ ต้ังแตวัตถุดิบ ข้ันตอนการทําอยางกลมกลืน ความพิถีพิถันของสีที่ใหความสวยงาม 
กล่ินหอมของขนมที่ละเมียดละไมชวนใหรับประทาน แสดงใหเห็นวาคนไทยเปนคนใจเย็น รักสงบ 
มีฝมือเชิงศิลปะ ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงเอกลักษณที่มีความโดดเดนดังกลาวจึงเกิดแรงบันดาลใจใน
การนํามาออกแบบบรรจุภัณฑ และไดเรียบเรียงความรูทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทยไว (เพิ่มพงษ        
อินนอก, 2556) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ประวัติความเปนมาของขนมไทย  
 ในสมัยโบราณคนไทยจะทําขนมเฉพาะวาระสําคัญเทานั้น เปนตนวางานทําบุญ 

เทศกาลสําคัญ หรือตอนรับแขกสําคัญ เพราะขนมบางชนิดจําเปนตองใชกําลังคนอาศัยเวลาใน

การทําพอสมควร สวนใหญเปน ขนมประเพณี เปนตนวา ขนมงาน เนื่องในงานแตงงาน ขนม

พื้นบาน เชน ขนมครก ขนมถวย ฯลฯ สวนขนมในรั้วในวังจะมีความประณีตวิจิตรบรรจงในการ

จัดวางรูปทรงขนมสวยงาม ขนมไทยนิยมทํากันทุก ๆ ภาคของประเทศไทย ในพิธีการตาง ๆ เนื่อง

ในการทําบุญเลี้ยงพระ ก็คือขนมจากไข และมักถือเคล็ดจากชื่อและลักษณะของขนมนั้น ๆ งาน

สิริมงคลตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส ทําบุญวันเกิด หรือทําบุญขึ้นบานใหม สวนใหญก็จะมีการ

เล้ียงพระกับแขกที่มาในงาน เพื่อเปนสิริมงคลของงานขนมก็จะมีฝอยทอง เพื่อหวังใหอยูดวยกัน

ยืดยาว มีอายุยืนขนมชั้นก็ใหไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ขนมถวยฟูก็ขอใหเฟองฟู ขนมทองเอกก็ขอให

ไดเปนเอก เปนตน  

 สมัยรัตนโกสินทร จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี กลาวไววาใน

งานสมโภชพระแกวมรกตและฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไดมีเคร่ืองต้ังสํารับหวานสําหรับ

พระสงฆ 2,000 รูป ประกอบดวย ขนมไสไก ขนมฝอย ขาวเหนียวแกว ขนมผิง กลวยฉาบ ลาเตียง

หรุม สังขยา ฝอยทอง และขนมตะไล ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการพิมพตําราอาหารออกเผยแพร 

รวมถึงตําราขนมไทยดวย จงึนับไดวาวัฒนธรรมขนมไทยมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรคร้ังแรก 

ตําราอาหารไทยเลมแรกคือแมครัวหัวปาก็เขียนโดยทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ ในหนังสือเลมนี้ 

มีรายการสํารับของหวานเล้ียงพระไดแก ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหมอแกง ขนมหันตรา ขนมถวยฟู 

ขนมลืมกลืน ขาวเหนียวแกววุนผลมะปรางในสมัยตอมาเมื่อการคาเจริญข้ึนในตลาดมีขนมนานา

ชนิดมาขาย ทั้งขายอยูกับที่ แบกกระบุง หาบเร และมีการปรับปรุงการบรรจุบรรจุภัณฑไปตามยุค

สมัย เชนในปจจุบันมีการบรรจุในกลองโฟมแทนการหอดวยใบตองในอดีต  
 ประเภทของขนมไทย  
 ปจจุบันขนมไทยกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประจําชาติ มีบทบาทสําคัญในพิธี

การตาง ๆ ไมวาจะเปนงานบุญ งานเทศกาล หรือประเพณี ที่สําคัญ อันสะทอนถึงวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตความเปนอยูของแตละชุมชนไดเปนอยางดี นอกจากนั้นขนมไทยยังแอบซอนความหมาย

อันเปนมงคลไวอยางนาสนใจ ไมวาจะเปนงานวันเกิด งานขึ้นบานใหม หรืองานแตงงาน ก็จะมี

ขนมไทย ความหมายดี ๆ ประกอบอยูในพิธีอยางขาดเสียไมได (เชน ขนมถวยฟู มีความ หมาย

แฝงคือ การเฟองฟู / ขนมชั้น แสดงถึงการไดเลื่อนขึ้นชั้น เลื่อนตําแหนง เจริญกาวหนา เปนตน) 

ขนมไทยอาจแบงออกไดเปน 4 กลุม (เพิ่มพงษ อินนอก, 2556) ดังนี้  
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 1. ขนมชาววัง เปนขนมไทยท่ีใชความละเมียดละไม ประดิดประดอยหลายขั้นตอน 

สูตรตนตําหรับเกิดจากคานิยม ที่คนสมัยกอนมักสงลูกหลานที่ เปนผูหญิงเขาไปในวัง เพื่อถวาย

ตัวรับใชเจานายในตําหนักตาง ๆ โดยมีการฝกฝน ฝมือดานตาง ๆ อยางวิถีของชาววัง รวมถึงการ

ฝกทําอาหารและขนมดวย ขนมไทย ชาววังจึงข้ึนชื่อในเร่ืองของความละเอียด ประณีต พิถีพิถันใน

ทุกข้ันตอนของการทํารวมถึงการเลือกใชวัตถุดิบ ตัวอยางของขนมชาววังไดแก ขนมลูกชุบ ขนม

เบ้ือง วุนกะทิ วุนสังขยา ขนมไขเหี้ย เปนตน  

 2. ขนมชาวบาน (หรือขนมตามฤดูกาล) เปนขนมไทยที่ทํางาย ๆ ไมพิถีพิถันมาก 

วัตถุดิบที่ใชมักจะเปนผลไมที่หาไดตามฤดูกาล มักทํากันรับประทานภายในครัวเรือน โดยเนนทํา

กินเอง ถาเหลือก็สามารถนําไปขายได ตัวอยางของขนมชาวบาน ไดแก ฟกทองเชื่อม กลวยไข

เชื่อม กลวยตาก เปนตน นอกจากผลไมที่หาไดตามฤดูกาลแลว วัตถุดิบหลักอ่ืน ๆ ที่ใชก็มักจะเปน 

ส่ิงที่หาไดงาย เชนขาวเจา ขาวเหนียว มะพราว นํามาผสม กับน้ําตาล ทําเปนขนมไดหลากชนดิ ไม

วาจะเปนขนมเปยกปูน ขนมจาก ขนมข้ีหนู ตะโก ขนมน้ําดอกไม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย สําหรับ

ผลไมที่เหลือเกินรับประทาน ก็จะนํามาถนอมอาหารดวย ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อใหสามารถเก็บ

ไวกินไดนาน ๆ เชน ทุเรียนกวน มะมวงกวน กลวยตาก กลวยฉาบ เปนตน  

 3. ขนมไทยที่ใชในงานประเพณี และศาสนา ขนมไทยในกลุมนี้จะสอดแทรกอยูในงาน

ประเพณีตาง ๆ รวมถึงงานบุญทางศาสนาดวย ตัวอยางเชน ในประเพณีปใหม ของไทย (วัน

สงกรานต) นอกจากมีการทําบุญตักบาตร รดน้ําดําหัวผูใหญแลว คนไทยในสมัยโบราณนิยมทํา

ขนม กาละแมและขาวเหนียวแดงเพื่อถวายพระและแจกจายใหเพื่อนบานอีกดวย นอกจากนั้น 

ในชวงวันสารทไทย ก็มักจะนิยมทําขนม "กระยาสารท" เพื่อทําบุญ รําลึกถึงบรรพชนที่ลวงลับไป

แลว โดยจะตักบาตรดวยกระยาสารทท่ีตัดเปนช้ิน ๆ แลว หอดวยใบตองคูกับกลวยไขเปนของ

แกลมกัน  

 4. ขนมไทยที่ใชกับงานมงคล งานมงคลตาง ๆ มักจะมีขนมไทยความหมายดี ๆ 

ประกอบอยูในพิธีอยางขาดเสียมิได ไมวาจะเปนงานบวช งานแตงงาน งานข้ึนบานใหม โดยงาน

มงคลเหลานี้มักจะมีการทําบุญเล้ียงพระ ตัวอยางขนมไทยที่ ใชในงานมงคลไดแก ขนมช้ัน เม็ด

ขนุน ขนมถวยฟู ขนมปุยฝาย เปนตน นอกจากนั้นยังมีขนมที่มีคําวาทองทั้งหลาย เชน ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ทองพลุ เพื่อมีความหมายนัยวา เงินทองจะไดไหลมาเทมา สวนเม็ด

ขนุนก็ส่ือถึง การทําภารกิจใด ๆ ก็จะลุลวงไปได ดวยดี มีคนชวยเหลือสนับสนุนใหงานสําเร็จ ขนม

ถวยฟู / ปุยฝาย ส่ือถึงความเฟองฟู สวนในงานฉลองเล่ือนยศเลื่อนตําแหนง ก็มักจะมีขนมจา

มงกุฎ เพื่อส่ือถึงยศตําแหนง ที่เพิ่มสูงข้ึน เปนตน  
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 ความหมายอันเปนสิริมงคล  
 ขนมแตละชนิดยังมีชื่อเรียกที่บงบอกถึงคุณคา และแฝงไปดวยความหมายอันเปนสิริ

มงคล คําวา "มงคล" หมายถึง ส่ิงที่นํามาซึ่งความดีงามและความเจริญรุงเรือง สวน "ขนมมงคล" 

หมายถึง ขนมไทยที่นําไปใชประกอบเคร่ืองคาวหวาน ถวายพระ เล้ียงแขก ในงานพิธีมงคลตาง ๆ 

เชน งานมงคลสมรส งานบวช หรืองานข้ึนบานใหม เปนตน โดยจะตองเลือกใชเฉพาะขนมไทยที่มี

ชื่อไพเราะและเปนสิริมงคล ขนมที่เปนเอกลักษณไทยมีขนมมงคล 9 อยาง เพื่อใชในงานพิธีมงคล

ตาง ๆ ตามแตโอกาสและความเหมาะสม ความหมายของเลข 9 ที่คนไทยถือวาเปนเลขที่ทําใหเกิด

ความเจริญกาวหนาในทุก ๆ เร่ือง   

 ความหมายของขนมมงคล 9 ชนิดที่นิยม ไดแก   

 ขนมชั้น หมายถึง ความเจริญกาวหนา ไดเลื่อนยศ เล่ือนตําแหนง  

 ขนมถวยฟู หมายถึง ความเจริญ เฟองฟู  

 ทองหยิบ หมายถึง หยิบเงิน หยิบทอง ทําใหนึกถึงความรํ่ารวย 

 ทองหยอด หมายถึง คําอวยพรใหรํ่ารวย มีเงิน มีทองใชไมรูจักหมดส้ิน 

 ฝอยทอง หมายถึง ทองที่เปนเสนยาว ๆ เปนตัวแทนใหคูรัก ครองคูรักกันยืนยาว

ตลอดไป  

 เม็ดขนุน หมายถึง คําอวยพรวาจะทําอะไรก็มีแตคนคอยสนับสนุน คํ้าจุน ใหเจริญ 

กาวหนา  

 จามงกุฎ หมายถึง เจริญกาวหนา เพียบพรอมดวยยศถาบรรดาศักด์ิ  

 เสนหจันทน หมายถึง เปนคนมีเสนห มีแตคนรักใคร  

 ทองเอก หมายถึง ความเปนหนึ่งและเปนที่สุด   

 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ทองหยิบ 
  ทองหยิบเปนขนมมงคลชนิดหนึ่งมีลักษณะงดงามคลายดอกไมสีทองตองใช

ความสามารถ และความพิถีพิถันเปนอยางมากในการประดิษฐประดอยจับกลีบใหมีความงดงาม

เหมือนกลีบดอกไมชื่อขนมทองหยิบเปนชื่อสิริมงคลเช่ือวาหากนําไปใชประกอบพิธีมงคลตาง ๆ 

หรือใหเปนของขวัญแกใครแลวจะทําใหเกิดความมั่งค่ังรํ่ารวยหยิบจับการงานส่ิงใดก็จะรํ่ารวยมี

เงินมีทอง สมดังชื่อ "ทองหยิบ" 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 

 

 
 

ภาพที่ 55 ขนมทองหยิบ 

ที่มา: Facebook Kanomthai School, โครงการอนรุักษขนมไทย ขนมทองหยิบ, เขาถงึเมื่อ  

22 ตุลาคม 2556, เขาถงึไดจาก 38https://www.facebook.com/#!/kanomthai.school/photos/ 

pb.222250991181055.-207520000.1413551035./671653462907470/?type=3&theater 

  
 2. ทองหยอด 
  ทองหยอดมีรูปทรงหยดน้ําตามลักษณะการทําที่ใชการหยอด สีเหลืองทองงดงาม

ใชประกอบในพิธีมงคลทั้งหลายหรือมอบเปนของขวัญในโอกาสสําคัญ ๆ แกผูใหญที่เคารพรัก

หรือ ญาติสนิทมิตรสหายแทนคําอวยพรใหรํ่ารวยมีเงินมีทองใชจายอยางไมรูหมดสิ้น ประดุจให

ทองคําแกกัน   

 

 
 
ภาพที่ 56 ขนมทองหยอด 

ที่มา: Momypedia, อาหารมงคลของแตละประเทศในเทศกาลปใหม, เขาถึงเมื่อ 22 ตุลาคม 

2556,  เขาถึงไดจาก  39http://www.momypedia.com/pages/preview/article_print.php?id=319 
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 3. ฝอยทอง 
  ฝอยทองเปนขนมในตระกูลทองที่มีลักษณะเปนเสนนิยมใชกันในงานมงคลสมรส 

ถือเคล็ดกันวาหามตัดขนมใหส้ันตองปลอยใหเปนเสนยาว ๆ เพื่อที่คูบาวสาวจะไดครองชีวิตคู และ

รัก กันไดอยางยืนยาวตลอดไป  
 

 
 

ภาพที่ 57 ขนมฝอยทอง 

ที่มา: 40Facebook Kanomthai School, โครงการอนรุักษขนมไทย ขนมฝอยทอง, เขาถึงเมื่อ  

22 ตุลาคม 2557, เขาถงึไดจาก 41https://www.facebook.com/kanomthai.school  

 
 4. ขนมชั้น 
  ขนมชั้นเปนขนมไทยที่ถือเปนขนมมงคล และจะตองหยอดขนมชั้นใหได 9 ชั้น 

เพราะคนไทยมีความเช่ือวาเลข 9 เปน เลขสิริมงคล หมายถึง ความเจริญกาวหนา และขนมชั้นก็

หมายถึง การไดเล่ือนชั้น เล่ือน ยศถาบรรดาศักด์ิ ใหสูงสงยิ่ง ๆ ข้ึนไป   

 

 
 

ภาพที่ 58 ขนมชั้น 

ที่มา: Facebook Kanomthai School, โครงการอนรุักษขนมไทย ขนมขนมช้ัน, เขาถึงเมื่อ  

10 ตุลาคม 2556, เขาถงึไดจาก  43https://www.facebook.com/#!/kanomthai.school/photos/ 

a.311066442299509.72079.222250991181055/625744697498347/?type=1&theater 
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 5. ขนมทองเอก 
  ขนมทองเอกเปนขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ตองใชความพิถีพิถันเปนอยางยิ่ง

ในทุกข้ันตอนการทํามีลักษณะที่สงางามโดดเดนกวาขนมตระกูลทองชนิดอ่ืน ๆ ตรงที่มี

ทองคําเปลว ติดไวที่ดานบนของขนม คําวา "เอก" หมายความถึง การเปนที่หนึ่งการใชขนม

ทองเอกประกอบพิธีมงคลสําคัญตาง ๆ หรือใชมอบเปนของขวัญในงานฉลองการเล่ือนยศเล่ือน

ตําแหนงจึงเปรียบ เสมือนคําอวยพรใหเปนที่หนึ่งดวย 

 

 
 
ภาพที่ 59 ขนททองเอก 

ที่มา: Facebook Kanomthai School, โครงการอนรุักษขนมไทย ขนมทองเอก, เขาถึงเมื่อ  

22 ตุลาคม 2556, เขาถงึไดจาก 45https://www.facebook.com/#!/kanomthai.school/photos/ 

pcb.718229004916582/718228384916644/?type=1&theater 

 
 6. เม็ดขนุน 
  ขนมเม็ดขนุนเปนหนึ่งในขนมตระกูลทองเชนกันมีสีเหลืองทองรูปรางลักษณะคลาย

กับ เม็ดขนุนขางในมีไสทําดวยถั่วเขียวบดมีความเช่ือกันวาชื่อของขนมเม็ดขนุนจะเปนสิริมงคล

ชวยใหมีคนสนับสนุนหนุนเนื่องในการดําเนินชีวิตและในหนาที่การงานหรือกิจการตาง ๆ ที่ได

กระทําอยู  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 60 ขนมเม็ดขนุน 

ที่มา: Thai City, ขนมเม็ดขนุน, เขาถงึเมือ่ 22 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaicity. 

co.th /recipes/recipe_detail.aspx?rcp=95 

 
 7. ขนมจามงกุฎ 
  ขนมจามงกุฎเปนขนมที่ทํายากมีข้ันตอนในการทําสลับซับซอนนิยมทํากันเพื่อใช

ประกอบพิธีการที่สําคัญจริง ๆ คําวา "จามงกุฎ" หมายถึง การเปนหัวหนาสูงสุดแสดงถึงความมี 

เกียรติยศสูงสงนิยมใชเปนของขวัญในงานเล่ือนยศเลื่อนตําแหนงถือเปนการแสดงความยินดีและ 

อวยพรใหมีความกาวหนาในหนาที่การงานยิ่ง ๆ ข้ึนไป  
 

 
 
ภาพที่ 61 ขนมจามงกุฎ 

ที่มา: Facebook Kanomthai School,  โครงการอนุรกัษขนมไทย ขนมจามงกฎุ, เขาถงึเมื่อ 

22 ตุลาคม 2556, เขาถงึไดจาก47https://www.facebook.com/kanomthai. school/photos/ 

pb.222250991181055.-2207520000.1413554391./410533709019448/?type=3&theater 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 8. ขนมถวยฟู 
  ขนมถวยฟูใหความหมายอันเปนสิริมงคล หมายถึง ความเจริญรุงเรืองเฟองฟูนิยม

ใชประกอบในพิธีมงคลตาง ๆ ทุกงานเคล็ดลับของการทําขนมถวยใหมีกล่ินหอมนารับประทานนั้น 

คือการใชน้ําดอกไมสดเปนสวนผสม และการอบรํ่าดวยดอกมะลิสดในข้ันตอนสุดทายของการทํา 

 

 
 

ภาพที่ 62 ขนมถวยฟู 

ที่มา: Facebook Kanomthai School, โครงการอนรุักษขนมไทย ขนมถวยฟ,ู เขาถึงเมื่อ 22 

ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก 49https://www.facebook.com/#!/kanomthai.school/photos/ 

pcb.676435369095946/676435059095977/?type=1&theater 

 
 9. ขนมเสนหจันทน 
 

 
 

ภาพที่ 63 ขนมเสนหจันทน 

ที่มา: Facebook Kanomthai School, โครงการอนรุักษขนมไทย ขนมเสนหจนัทน, เขาถงึเมือ่ 

22 ตุลาคม 2556, เขาถงึไดจาก 51https://www.facebook.com/#!/kanomthai.school/photos/ 

a.311066442299509.72079.222250991181055/573157729423711/?type=1&theater 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  "จันทน" เปนตนไมชนิดหนึ่งมีผลสุกสีเหลืองเปลงปล่ังทั้งสวยงามและมีกล่ินหอม

ชวนใหหลงใหลคนโบราณจึงนําความมีเสนหของผลจันทนมาประยุกตทําเปนขนม และไดนํา     

"ผลจันทนปน" มาเปนสวนผสมทําใหมีกล่ินหอมเหมือน ผลจันทนใหชื่อวา "ขนมเสนหจันทน" โดย

เชื่อวาคําวา เสนหจันทน เปนคําที่มีสิริมงคลจะทําใหมีเสนหคนรักคนหลงดังเสนหของผลจันทน 

ขนมเสนหจันทนจึงถูกนํามาใชประกอบในงานพิธีมงคลสมรส  

 
เทคนิคการทําขนมไทยมงคล 9 อยาง 
 

ตารางที่ 1 เทคนิคการทําขนมไทยมงคล 9 อยาง 
 

ชื่อ ภาพประกอบ เทคนิคสําคัญ 

ทองหยิบ 

 

 

 

  

  ใชมือทั้งสองขางจับใหเปนกลีบ 

ทองหยอด 

 

 

 

   

  ใชปลายนิว้โปงดันลงจนเกือบหยด 

ฝอยทอง 

 

 

 

   
  โรยฝอยทองลงในน้ําเชื่อม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 เทคนิคการทําขนมไทยมงคล 9 อยาง (ตอ) 

 

ชื่อ ภาพประกอบ เทคนิคสําคัญ 

ขนมชั้น 

 

 

 

 

   

  เทขนมใหเต็มทีละชัน้ 

ทองเอก 

 

 

 

   
  กดใสลงในแมพิมพ 

เม็ดขนุน 

 

 

  
  ปนถัว่กวนใหเปนเม็ดกลม ๆ รี ๆ 

จามงกุฎ 

 

 

 

   

  นําสวนตาง ๆ มาเรียงซอนกนั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 เทคนิคการทําขนมไทยมงคล 9 อยาง (ตอ) 

 

ชื่อ ภาพประกอบ เทคนิคสําคัญ 

ขนมถวยฟู 

 

 

 

   

  หยอดขนมจนเต็มแมพิมพ 

เสนหจันทน 

 

 

 

   

 
 

ปนเปนกอนกลม และติดสวนผสม 

ทั้งสองสีติดกนั 

 

 จากเอกลักษณของขนมไทย ที่มีความโดดเดนโดยเฉพาะดานรูปลักษณ สีสัน และช่ือ

เรียกที่เปนมงคลดังกลาว ผูวิจัยจึงเกิดแรงบัลดาลใจในการนําเอกลักษณดังกลาวมาออกแบบ 

บรรจุภัณฑ โดยใชลักษณะเดนและเทคนิคสําคัญของขนมไทยทําการวิเคราะหเพื่อสรางตนแบบ

บรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทยตอไป  

 
แนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจบรรจุภัณฑ    
 แรงบันดาลใจ (Inspiration) ถือเปนกุญแจสําคัญที่จะนํามนุษยไปสูความสําเร็จใน

หลาย ๆ ดานของชีวิต มีตัวอยางมากมายที่ชี้ ใหเห็นวา แรงบันดาลใจอยูคูกับมนุษยมาโดยตลอด 

อาจจะหลอหลอม มาจากรูปแบบของจินตนาการ ความประทับใจจากจิตใตสํานึก ประสบการณ 

หรืออ่ืน ๆ สุดแทแตเจาของแรงบันดาลใจนั้น จะนํามาใช สรางอิทธิพลตอความคิดของตน รวมถึง

การนําแรงบันดาลใจนั้น มาพัฒนาตอยอดอยางสรางสรรค ไมวาศิลปนหรือนักประดิษฐที่มี

ชื่อเสียง ลวนอาศัยแรงบันดาลใจเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน แนวความคิดไปสูการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรางสรรคทั้งส้ิน ไมวาจะเปนนวัตกรรม ผลงานศิลปะ ดนตรี งานแฟชั่น หรือแมแตบทกวีผู

สรางสรรคผลงานเหลานี้ ลวนตองคนหา แรงบันดาลใจเพื่อผลิตผลงานดังกลาว การสรางแรง

บันดาลใจจึงเปน ส่ิงสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในการออกแบบ และ 

“ความคิดสรางสรรค” นั้นเอง ดูจะมีความจําเปนอยางมาก ในสังคมปจจุบัน ยิ่งมี “ความคิด

สรางสรรค” ที่พิเศษ และ แตกตาง มากขึ้นเทาไร คุณคาของผลงานก็ยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น ในที่นี้ 

อาจรวมไปถึงมูลคาดวยก็เปนได (ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา, 2555: 21)  

 การออกแบบบรรจุภัณฑก็เชนเดียวกันลวนเกิดจากแรงบันดาลใจของผูออกแบบดัง

กรณีศึกษา ตอไปนี้ 
 โครงสราง 
 

 
 

ภาพที่ 64 Icelandic Glacial Water 

ที่มา: Packaging of The World, Icelandic Glacial Water, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, 

เขาถึงไดจาก 52http://www.packagingoftheworld.com/2012/09/icelandic-glacial-water.html 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 65 Bzzz 

ที่มา: Packaging of The World, Bzzz, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.packagingoftheworld.com/2012/06bzzz.html 

 

 
 เสน 
 

 
 

ภาพที่ 66 SOU 

ที่มา: Blogspot, Product Packaging ไอเดียล้ํา!,  เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.lingolanguage.blogspot.com/2014/08/product-packaging_23.html 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 67 Babees Honey 

ที่มา: Packaging of The World, Babees Honey, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  

http://www.packagingoftheworld.com/2011/01babees-honey.html 
 
  วัฒนธรรม 
 

 
 

ภาพที่ 68 Noo-Del 

ที่มา: Packaging of The World, Noo-Del, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  

http://www.packagingoftheworld.com/2011/06/noo-del-student-work.html 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 69 Relishing Travel Gold Bullion Pineapple Cake 

ที่มา: Packaging of The World, Relishing Travel Gold Bullion Pineapple Cake, เขาถงึเมื่อ 

15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 58http://www.packagingoftheworld.com/2013/06/relishing-

travel-gold-bullion-pineapple.html 

 
  แสดงสินคา 
 

 
 
ภาพที่ 70 Forest Treasure SongJianq Tea packaging design 

ที่มา: Creative Roots, Forest Treasure SongJianq Tea packaging design, เขาถึงเมื่อ 15 

กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก  59http://www.creativeroots.org/2012/09/forest-treasure-

songjianq-tea-packaging-design/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 71 Hexagon Honey 

ที่มา: Packaging of The World, Hexagon Honey, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.packagingoftheworld.com/2014/02/hexagon-honey-concept.html 
 
 ตัวอยางแรงบันดาลใจขนมไทย 
 ขนมใสไส 
 

 
 

ภาพที่ 72 ขนมใสไส 

ที่มา: Megazy, รางวัลผลงานโดนใจ (Popular Vote),  เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงได

จาก 61http://www.megazy.com/ดู/รูปภาพ/งานออกแบบ-รางวัลผลงานโดนใจ-popular-vote-นาย

ชัยวัฒน-คลังรัตน-idesign-45728.htm 
 

 จากตัวอยางพบวาแรงบันดาลใจเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกิดความคิด

สรางสรรคในการออกแบบ และ “ความคิดสรางสรรค” สําหรับนักออกแบบ ทําใหสรางสรรคผลงาน 

นวัตกรรมใหม ๆ ที่แตกตางข้ึนมาอยางสวยงามและมีคุณคา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขนมคุกกี้    
 คุกกี้ คือ ขนมอบช้ินเล็ก ๆ รูปรางแบนทําจากแปงสาลี คําวาคุกกี้มีที่มาจากคําใน

ภาษาดัตชวา “Koekje” ซึ่งหมายถึง “เคกช้ินเล็ก ๆ” คุกกี้ทําโดยการแบงแปงขนมเคกที่ผสมแลว

ออกมาสวนหนึ่ง จากนั้นแบงออกเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําเขาเตาอบเพ่ือทดสอบอุณหภูมิที่จะใชอบ

ขนมเคก คําวา “คุกกี้” (Cookie) ใชกันในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ในขณะที่สหราชอาณาจักร

จะเรียกขนมแบบเดียวกันนี้วา “บิสกิต” (Biscuit)    

 คุกกี้เปนขนมที่มีกรรมวิธีทําที่งาย รสชาติอรอย หอม หวานมัน และที่สําคัญคือ ความ

กรอบ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของขนมประเภทน้ี และสามารถเก็บเอาไวไดในระยะยาว นิยมที่จะ

ใชเปนของขวัญในวันปใหม หรือเทศกาลตาง ๆ คุกกี้เปนเบเกอร่ีที่มีสวนผสมคลายคลึงกับเคก คือ

ประกอบดวย แปง เนย นม ไข และสิ่งที่ชวยใหข้ึนฟูอ่ืน ๆ แตจะมีสวนผสมของของเหลวนอยกวา

และแตกตางกับเคกตรงที่ใชแปงที่มีปริมาณโปรตีนสูงกวาเคก แตนอยกวาขนมปง แปงที่วาก็คือ 

แปงสาลีอเนกประสงค (นงเยาว ชูสุข และ สุนีย เอียดมุสิก, 2554: 6)  
 ชนิดของคุกกี้    
 ชนิดของคุกกี้แบงตามลักษณะของรูปราง ดังนี้    

 1. คุกกี้หยอด เปนคุกกี้ที่ใชชอนตักหยอดเปนรูปรางตาง ๆ หรือใสกรวยที่มีหัวบีบ 

ตกแตงหนาดวยเชอรี่หรือลูกเกด เชน คุกกี้นมสด คุกกี้เนย คุกกี้เม็ดมะมวง ฯลฯ แสดงดังภาพที่ 73 

 

 
 

ภาพที่ 73 คุกกี้หยอด 

ที่มา: สุวนนัท เทียนศรี, ประโยชนของคุกกี้, เขาถงึเมื่อ 25 กุมภาพนัธ 2557, เขาถึงไดจาก 

http://cookiesthanyapuech.blogspot.com/2013_11_01_archive.html. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. คุกกี้มวน เปนคุกกี้ที่มีสวนผสมคอนขางอยูตัว สามารถนํามารีดเปนแผนวาง

ลวดลายตาง ๆ หรือมวนเปนวงกลม คุกกี้ชนิดนี้ตองนําเขาแชในตูเย็นจนแข็ง จึงนําออกมาตัดเปน

แวน ๆ วางบนถาดที่ทาไขมัน แลวนําเขาอบ เชน คุกกี้แฟนซี คุกกี้ผลไม ฯลฯ แสดงดังภาพที่ 74 

 

 
 

ภาพที่ 74 คุกกี้มวน 

ที่มา: Delicious cakes, คุกกี้แสนอรอย, เขาถงึเมื่อ 25 กุมภาพนัธ 2557, เขาถึงไดจาก 

http://board.postjung.com/m/582327.html. 

 

 3. คุกกี้กด เปนคุกกี้ที่มีความเขมขนมาก หรือลักษณะแปงคอนขางอยูตัว นํามารีด

เปนแผน กดดวยพิมพ วางบนถาดที่ทาไขมัน นําเขาอบ เชน คุกกี้สิงคโปร คุกกี้หนาทอฟฟ ฯลฯ 

แสดง ดังภาพที่ 75 

 

 
 

ภาพที่ 75 คุกกี้กด 

ที่มา: Chifto, คุกกี้กด, เขาถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2557,  เขาถงึไดจาก http://coffedecafeteria. 

wordpress.com/author/chifto/. 
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 4. คุกกี้ที่มีคุณภาพทางอาหารสูง เปนคุกกี้ที่มีการเติมสวนผสมที่มีคุณคาตอรางกาย 

เชน ธัญพืชชนิดตาง ๆ เชน ขาวโอต คอรนเฟรค ผลไมแหง หรือผลไมอ่ืน ๆ ที่มีประโยชนตอ

รางกาย แสดง ดังภาพที่ 76 

 

 
 

ภาพที่ 76 คุกกี้ที่มีคุณภาพทางอาหารสูง 

ที่มา: สุวนนัท เทียนศรี, ประโยชนของคุกกี้, เขาถงึเมื่อ 25 กุมภาพนัธ 2557,  เขาถึงไดจาก 

http://cookiesthanyapuech.blogspot.com/2013_11_01_archive.html. 

 

 การเก็บคุกกี้ ควรเก็บขณะที่อุน ๆ ไมถึงกับเย็นสนิท เพราะถาพักคุกกีไ้วจนเยน็สนทิ จะ

ทําใหคุกกี้สัมผัสกับความชื้นทําใหคุกกี้ไมกรอบ ควรเก็บไวในขวดหรือโหลที่ปดสนิทเพื่อกันลมและ

รักษาใหคุกกี้กรอบนาน    
 บรรจุภัณฑขนมคุกกี้     
 คุกกี้เปนขนมที่ทุกคนตางก็ชื่นชอบไมวาจะเปนเด็ก หรือผูใหญ อีกทัง้ยงัเปนสญัลักษณ

ของความสุข และความปรารถนาดี จึงนิยมนํามาเปนของขวัญ ของฝากมอบใหกัน รานเบเกอร่ี

แทบทุกรานจึงนิยมทําขนมคุกกี้หลากหลายรสชาติที่เปนเอกลักษณประจํารานเพราะ คุกกี้เปน

สินคา เบเกอร่ีที่ขายดี รับประทานงาย สะดวกในการพกพา และที่สําคัญข้ันตอนกระบวน การทํา

นั้นงายกวา ขนมเบเกอร่ีชนิดอ่ืน ๆ แตเพียงแครสชาติที่อรอย และรูปทรงที่หลากหลายอยางเดียว

คงไมเพียงพอที่จะสรางความประทับใจแกลูกคาไดในครั้งแรกที่พบเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑจึงเขามา

มีบทบาทเปนอยางมาก เพียงแคบรรจุภัณฑที่สวยงามดูนาสนใจ จะชวยเพิ่มมูลคาใหกับขนมคุกกี้ 

ไดเปนอยางดี บรรจุภัณฑที่นิยมนําใชใสขนมคุกกี้นั้นนิยมใชเปนกลองกระดาษหรือถุงกระดาษ

เพราะราคาถูก มีลวดลายและรูปทรงใหเลือกมากมาย  
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 กลองกระดาษเบเกอร่ี ถูกออกแบบมาเพื่อบรรจุขนมเบเกอร่ีโดยตรงมี Size ขนาดตางๆ 

ทั้ง S, M, L ใหเลือกตามปริมาณของขนม และแบบรูปทรงตาง ๆ ใหเลือกมากมาย แสดงดังภาพที่ 

77 – ภาพที่ 83 

 

 
 

ภาพที่ 77 กลองกระดาษเบเกอร่ี ขนาด 8 x 8 x 8.5 ซม. 

ที่มา: บริษัท 555 เปเปอรพลัส จํากัด, กลองใสคุกกี้ กลองใสขนม, เขาถงึเมือ่ 25 กมุภาพันธ 2557, 

เขาถึงไดจาก 62http://www.555paperplus.com/store/department/bakery-box-1022.cfm. 

 

 
 

ภาพที่ 78 กลองกระดาษเบเกอร่ี ขนาด 6.75 x 6.75 x 17.5 ซม. 

ที่มา: บริษัท 555 เปเปอรพลัส จํากัด, กลองใสคุกกี้ กลองใสขนม, เขาถงึเมือ่ 25 กมุภาพันธ 2557, 

เขาถึงไดจาก 63http://www.555paperplus.com/store/department/bakery-box-1022.cfm. 
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ภาพที่ 79 กลองกระดาษเบเกอร่ี ขนาด 7.5 x 7.5 x 9 ซม.  

ที่มา: บริษัท 555 เปเปอรพลัส จํากัด, กลองใสคุกกี้ กลองใสขนม, เขาถงึเมือ่ 25 กมุภาพันธ 2557, 

เขาถึงไดจาก 64http://www.555paperplus.com/store/department/bakery-box-1022.cfm. 

 

 
 

ภาพที่ 80 กลองกระดาษเบเกอร่ี ขนาด 7.8 x 8.5 x 16.6 ซม.  

ที่มา: บริษัท 555 เปเปอรพลัส จํากัด, กลองใสคุกกี้ กลองใสขนม, เขาถงึเมือ่ 25 กมุภาพันธ 2557, 

เขาถึงไดจาก 65http://www.555paperplus.com/store/department/bakery-box-1022.cfm. 
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ภาพที่ 81 กลองกระดาษเบเกอร่ี ขนาด 9.5 x 13 x 10 ซม.  

ที่มา: บริษัท 555 เปเปอรพลัส จํากัด, กลองใสคุกกี้ กลองใสขนม, เขาถงึเมือ่ 25 กมุภาพันธ 2557, 

เขาถึงไดจาก 66http://www.555paperplus.com/store/department/bakery-box-1022.cfm. 

 

 
 

ภาพที่ 82 กลองกระดาษเบเกอร่ี ขนาด 9.5 x 13 x 10 ซม.  

ที่มา: บริษัท 555 เปเปอรพลัส จํากัด, กลองใสคุกกี้ กลองใสขนม, เขาถงึเมือ่ 25 กมุภาพันธ 2557, 

เขาถึงไดจาก 67http://www.555paperplus.com/store/department/bakery-box-1022.cfm. 
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ภาพที่ 83 กลองกระดาษเบเกอร่ี ขนาด 17.3 x 12.2 x 22.6 ซม.  

ที่มา: บริษัท 555 เปเปอรพลัส จํากัด, กลองใสคุกกี้ กลองใสขนม, เขาถงึเมือ่ 25 กมุภาพันธ 2557, 

เขาถึงไดจาก 68http://www.555paperplus.com/store/department/bakery-box-1022.cfm. 

 

 กลองกระดาษเบเกอร่ีมีขนาดบรรจุดังนี้ 

 กลองขนาด 8 x 8 x 8.5 ซม. ปริมาณบรรจุ 50 - 100 กรัม  

 กลองขนาด 6.75 x 6.75 x 17.5 ซม. 7.5 x 7.5 x 9 ซม. และ 8.5 x 8 x 15.5 ซม. 

ปริมาณบรรจุ 100 - 150 กรัม  

 กลองขนาด 9.5 x 13 x 10 ซม. ปริมาณบรรจุ 150 - 200 กรัม   

 กลองขนาด 9.5 x 14.5 x 17.5 ซม. ปริมาณบรรจุ 300 - 350 กรัม 

 กลองขนาด 17.3 x 12.2 x 22.6 ซม. ปริมาณบรรจุ 600 กรัม  

 กลองกระดาษมีหลายรูปทรงและหลายขนาดบรรจุใหเลือกใชตามความเหมาะสมของ

ขนมคุกกี้ที่ตองการจะบรรจุ 

 
หลักการออกแบบ    
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวาออกแบบ 

โดยแยกเปนคําวา “ออก” หมายถึงเกิดข้ึนมีข้ึน หรือทําใหปรากฏ สวนคําวา “แบบ” หมายถึงส่ิงที่

กําหนดใหถือเปนหลักหรือเปนแนวดําเนิน ดังนั้นการออกแบบจึงหมายถึง การทําใหปรากฏซึ่งส่ิงที่

จะยึดเปนหลัก    
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 การออกแบบตรงกับภาษาอังกฤษคําวา Design หมายถึง การจัดวางเสน รูปทรง มวล 

สีและที่วาง การออกแบบไดรับการสรางข้ึนเพื่อสงเสริมจุดมุงหมายดานประโยชนใชสอย หรือ

อาจจะมีจุดมุงหมายทางดานสุนทรียภาพหรือดานความงามดวย   

 สมิทธิ์ บุญชุติมา (2552: 1-8) ใหความหมายของคําวาออกแบบไววา “การออกแบบ

คือศาสตรแหงความคิด การแกไขปญหาที่มีอยูเพื่อสนองตอจุดมุงหมาย และนํากลับมาใชไดอยาง

พึงพอใจ” โดยกลาวดวยวางานออกแบบที่ดีควรมีความสวยงาม ประโยชนใชสอย และ

แนวความคิดในการออกแบบที่ดีหนังสือ Webster Dictionary ใหความหมายคําวาออกแบบไววา 

 1. หมายถึงโครงสรางงานที่กําหนดไวในสมอง ซึ่งประกอบดวยวิธีการและจุดมุงหมาย

ปลายทาง 

 2. หมายถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไวในการทํางานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  

 3. หมายถึงการรางแบบงานโดยวิธีสเก็ตชบนกระดาษ หรือปนดวยดินเหนียว  

 4. การจัดสัดมูลฐานตาง ๆ เพื่อใหเกิดงานศิลปะ   

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การออกแบบหมายถึง การใชความคิดในการสรางผลงานศิลปะโดย

มีการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ เอาไวลวงหนา เพื่อใหผลงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ัง

เอาไวได คือ เพื่อใหเกิดความสวยงามและประโยชนใชสอย  
 จุดมุงหมายของการออกแบบ  
 1. เพื่อส่ือความหมายกับผูบริโภค งานออกแบบสามารถส่ือสารความคิดของ

ผูออกแบบสูผูบริโภคผานทางเสน รูปทรง สี วัสดุ ซึ่งทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจในงาน

ออกแบบนั้น ๆ  

 2. เพื่อตอบสนองผูบริโภค งานออกแบบที่ดีตองตอบสนองผูบริโภคทั้งทางดาน

ประโยชนใชสอย ความพึงพอใจ และดานอ่ืน ๆ      

 3. เพื่อสรางสรรคแนวคิดใหม เปนการเปล่ียนแปลงภาพลักษณของงานออกแบบที่

เคยมีมาในอดีต เพื่อใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค 

 4. เพื่อความสวยงาม  
 องคประกอบของการออกแบบ     
 องคประกอบ (Composition) คือ ผลลัพธของการนําสวนตาง ๆ มาประกอบเขา

ดวยกัน ซึ่งประกอบดวย     
 1. จุด (Point or Dot) 
  จุด คือ รอยแตมที่มีลักษณะกลม ๆ ปรากฏอยูบนพื้นผิว มีขนาดและความ

กวางยาวใกลเคียงกัน จุดเปนองคประกอบที่เล็กที่สุดและจุดเร่ิมตนของงานออกแบบทุกชนิด 
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เพราะจุดเปนตนกําเนิดของเสน และความออนแกของภาพซ่ึงเกิดจากจุดหรือเม็ดสกรีนที่มีความ

หางและเล็ก สวนมากบริเวณที่มีน้ําหนักเขมจะประกอบดวยจุดที่มีขนาดใหญและหนาแนน จุด

สามารถนํามาใชสรางงานศิลปะไดดังนี้  

  1.1 เมื่อนําจุดมาเรียงตอเนื่องกันจะเกิดเปนเสนชนิดตาง ๆ เชน เสนตรง เสนโคง 

เสนหยัก  

  1.2 เมื่อนําจุดหลาย ๆ จุดมาจับกลุมรวมกันก็จะทําใหเกิดเปนรูปรางตาง ๆ ข้ึน 

  1.3 เมื่อนําจุดหลาย ๆ จุดมาจัดกลุมรวมกันดวยความหนาแนนที่แตกตางกัน หรือ

มีจุดขนาดตาง ๆ กัน จะทําใหเกิดเปนน้ําหนักออนแกในรูปภาพ หรือเกิดมิติข้ึน 
 2. เสน (Line)       
  เสน คือ รอยขีดที่เกิดจากการเรียงตอกันของจุด โดยตองเปนการเรียงซ่ึงไปใน

ทิศทางเดียวกันไมกระจัดกระจาย การเกิดเสนอาจจะเกิดจากการลาก ขูด ขีด ดวย ปากกา สี หรือ

ของมีคมเสนเปนพื้นฐานของการเกิดรูปราง รูปทรง แสงเงา นอกจากนี้เสนยังมีผลตอการรับรูของผู

ดูดวยโดยเสนจะเปนตัวนําสายตา เปนแนวแบงภาพ กําหนดทิศทางและความตอเนื่อง เสน

สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ เสนตรง และเสนโคง    

  2.1 เสนตรง (Straight Line) แบงออกเปน 3 แบบ คือ  

   2.1.1 เสนตรงแนวนอน แนวราบ หรือแนวระดับ (Horizontal Line) ให

ความรูสึกสงบนิ่ง เวิ้งวาง       

   2.1.2 เสนตรงแนวยืน แนวต้ังหรือแนวด่ิง (Vertical Line) ใหความรูสึกองอาจ 

มั่นคง แข็งแกรง   

   2.1.3 เสนตรงแนวเฉียง (Oblique Line) ใหความรูสึกเคลื่อนที่ ไมมั่นคง เอน

เอียง ในกรณีที่ใชเสนเฉียงสลับไปมาเปนฟนปลา เรียกวาเสนซิกแซ็ก (Zigzag Line) ใหความรูสึก

เคล่ือนไหว หรือเปล่ียนทิศอยางรวดเร็ว ไมเปนระเบียบ 

  2.2 เสนโคง (Curve) แบงออกเปน 7 ประเภท คือ  

   2.2.1 เสนโคงวงแคบลึก (Deep Narrow Curve) ใหความรูสึกงุนงง ปนปวน 

บาคล่ัง 

   2.2.2 เสนโคงวงกวางต้ืน (Shallow Wide Curve) ใหความรูสึกปลอดภัย 

คุนเคย ผอนคลาย 

   2.2.3 เสนโคงบิด (Twisted Curve) ใหความรูสึกบิดไปมา ไมหยุดนิ่ง 

   2.2.4 เสนโคงเกลียว (Helix Curve) ใหความรูสึกเคลื่อนไหว หมุนเวียน งุนงง 
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   2.2.5 เสนโคงเวียนกนหอย (Spiral Curve) ใหความรูสึกเคลื่อนไหว หมุนวน 

   2.2.6 เสนโคงวงกลม (Circle) ใหความรูสึกออนโยน นิ่มนวล 

   2.2.7 เสนโคงวงรี (Eclipse) ใหความรูสึกออนโยน นิ้มนวล 

  นอกจากนี้เสนยังสามารถแบงไดตามตําแหนงของมันดวย เชน  

  1. เสนรอบนอก (Outline) หมายถึง เสนที่แสดงขอบเขตภายนอกของวัตถุ เพื่อให

วัตถุสามารถมองเห็นเปนรูปรางในแบบตาง ๆ เปนเสนที่แบงภาพออกจากพื้น และทําใหภาพ

ชดัเจนข้ึน 

  2. เสนภายใน (Inner Line) หมายถึง เสนที่อยูภายในภาพ คอยกําหนดสวนตาง ๆ 

ของวัตถุภายใน เชน รายละเอียด พื้นผิว เปนตน ในงานศิลปะไดมีการนําเอาเสนมาใชเปนจํานวน

มากโดยเราสามารถแบงลักษณะการเกิดเสนได 3 ลักษณะ ไดแก 1) เสนที่เกิดข้ึนจริง หรือเห็นจริง 

(Actual Line) เปนเสนที่เกิดจากการขีดเขียนดวยวัสดุหรือเคร่ืองมือตาง ๆ 2) เสนเชิงนัย หรือเสนที่

เกิดจากประสาทสัมผัสทางการเห็น (Implied Line) เปนเสนที่เกิดจากการรับรูและประเมินจากส่ิง

ที่มองเห็น โดยเสนเชิงนัยอาจจะไมเห็นเปนเสนโดยตรงหรือสัมผัสได แตจะเปนลักษณะของการนํา

สายตาไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เชน ภาพคนช้ีนิ้ว ภาพคนจองมองไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง เปนตน 

และ 3) เสนที่เกิดจากขอบ (Line Fromed By Edge) เปนเสนที่เกิดจากบริเวณขอบของรูปราง

รูปทรง และระนาบของสี โดยเสนในลักษณะนี้ไมไดเกิดจากการขีดเขียนโดยตรง แตเกิดจากการ

ตัดกันระหวางที่วาง รูปทรง หรือสี 
 3. รูปราง (Shape)       
  รูปราง คือ เสนรอบนอกของวัตถุ (Outline) โดยเห็นเพียงแตขอบนอก กําหนด

สัดสวนและรูปแบบของวัตถุ มีลักษณะจํากัดเปน 2 มิติ คือ มีเพียงความกวางและความสูง ไมมี

ความหนาหรือความลึก แตก็ยังสามารถลวงตาใหเห็นเปน 3 มิติได รูปรางมี 4 แบบ ไดแก 

  3.1 รูปรางประเภทอินทรียรูป (Oganic Shape หรือ Natural Shape) เปนรูปราง

ของส่ิงที่ปรากฏในธรรมชาติ เชน คนสัตว ตนไม   

  3.2 รูปรางประเภทรูปเรขาคณิต (Geometric Shape) รูปรางของเรขาคณิต เชน 

วงกลมสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม       

  3.3 รูปรางประเภทรูปรางอิสระ (Free Shape) รูปรางที่เปนอิสระไมข้ึนอยูกับส่ิงใด 

  3.4 รูปรางสัญลักษณ (Symbolic Shape) รูปรางที่แสดงสัญลักษณแทนส่ิงตาง ๆ 

โดยมนุษยจะเปนผูกําหนดความหมายข้ึนเอง  
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 4. รูปทรง (Form)       
  รูปทรง คือ ส่ิงที่เห็นเปนรูปรางที่เปน 3 มิติ คือมีความกวาง ความสูง และความลึก

หรือความหนา มีมวล มีปริมาตร ซึ่งแบงออกเปน 3 แบบคือ    

  4.1 รูปทรงประเภทอินทรียรูป (Organic Form) เปนรูปทรงของสิ่งที่ปรากฏใน

ธรรมชาติ เชน คนสัตว ตนไม 

  4.2 รูปทรงประเภทรูปเรขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงของเรขาคณิต เชน 

วงกลมสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม      

  4.3 รูปทรงประเภทรูปรางอิสระ (Free Form) รูปทรงที่เปนอิสระ ไมข้ึนอยูกับส่ิงใด 
 5. ที่วาง (Space)       
  ที่วาง คือ เนื้อที่ในการสรางงานศิลปะหรืออกแบบ สําหรับงาน 2 มิติที่วางจะ

ปรากฏในลักษณะของพื้นที่แบน ๆ สวนในงาน 3 มิตินั้นที่วางจะปรากฏในลักษณะของมวลหรือ

ปริมาตร แบงออกเปน 2 ประเภทคือ  

  5.1 ที่วางเชิงบวก (Positive Space) คือที่วางซ่ึงรูปรางและรูปทรงปรากฏอยู

  5.2 ที่วางเชิงลบ (Negative Space) คือที่วางซึ่งอยูรอบ ๆ รูปรางหรือรูปทรง 
 6. แบบลาย (Pattern) 
  แบบลาย คือ ลวดลายที่เกิดจากการวางองคประกอบตาง ๆ เชน ภาพราง หรือสีที่

ใชเขียนหรือทําข้ึนใหซ้ํากันอยางสม่ําเสมอ แบบลายนั้นแบงออกได 4 ประเภท คือ 

  6.1 แบบลายประเภทไหล (Flow Pattern) เลียนแบบการไหลของน้ํา  

  6.2 แบบลายประเภทการแตกกิ่ง (Branching Pattern) เลียนแบบการแตกก่ิงของพืช 

  6.3 แบบลายประเภทกนหอย (Spiral Pattern) เลียนแบบจากกนหอย 

  6.4 แบบลายประเภทอัดแนนและกาวราว (Packing And Cracking Pattern) 

เปนการใสลวดลายตาง ๆ ลงในที่วางจนอัดแนนและใชเสนที่คลาย ๆ รอบแตกแยกลวดลายตาง ๆ 

ออกจากกัน 
 7. พื้นผิว (Texture)  
  พื้นผิว คือ บริเวณดานนอกของวัตถุที่ปรากฏใหเห็น เปนลักษณะผิวของวัตถุที่

แสดงความขรุขระ สาก หยาบ แข็ง กระดาง เรียบ นุม เปนตน ซึ่งเปนสวนที่อยูนอกสุดของวัตถุ 

วัตถุแตละอยางจะมีพื้นผิวที่แตกตางกันโดยพื้นผิวที่แตกตางกันก็จะใหความรูสึกที่ตางกันออกไป 

พื้นผิวไมจําเปนตองสัมผัสไดดวยมือเทานั้น แตยังสามารถสัมผัสทางตาไดดวย เชน การสราง

พื้นผิวหลอกตาหรือพื้นผิวในงานจิตรกรรมที่ระบายใหดูมีความหยาบ ดาน ขรุขระ มัน เปนตน 

พื้นผิวแบงเปน 2 ประเภทคือ      
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  7.1 พื้นผิวตามธรรมชาติ เปนพื้นผิวของวัตถุที่มีอยูจริงตามธรรมชาติ ไมใชส่ิงที่

มนุษยสรางข้ึน   

  7.2 พื้นผิวที่เกิดจากการลวงตา เปนพื้นที่ผิวที่มนุษยสรางข้ึน โดยเลียนแบบจาก

พื้นผิวในธรรมชาติที่มีอยูจริง 
 8. สีและคาสี (Colour and Value)    
  สีมีบทบาทมากที่จะชวยทําใหผลงานมีความชัดเจนและสะดุดตา สีแตละสีจะมีคา

สีแตกตางกัน โดยคาสีคือน้ําหนักออนแกของสีเทา จากมืดที่สุดคือสีดํา ไปจนสวางที่สุดคือสีขาว

ดังนั้นนักออกแบบจึงควรเลือกใชสีที่มีความเหมาะสมกับงานที่ตนออกแบบ ในสวนที่สําคัญควรใช

สีโดดเดนเพื่อเนนใหเกิดความนาสนใจ นอกจากนี้ยังยังมีผลตอความรูสึกทางดานจิตวิทยาตอ

กลุมเปาหมายอีกดวย (เนื้อหาที่เหลือสามารถดูไดในเร่ืองทฤษฎีสี) 
 9. แสงและเงา (Light and Shade)    
  แสงเงาเปนปจจัยที่ทําใหผูดูเกิดความรูสึกตอลักษณะ 3 มิติของรูปทรงไดชัดเจน

ยิ่งข้ึน การใชแสงเงามีลักษณะดังนี้   

  9.1 การกําหนดแสงสวางเขาทางดานใดดานหนึ่ง สวนอีกดานหนึ่งเปนเงา เปน

ลักษณะของการจัดแสงแบบด้ังเดิม    

  9.2 การกําหนดแสงสวางเขาจากดานหนา การจัดแสงแบบนี้ทําใหดานหนาของ

วัตถุมีความสวางหรือมีน้ําหนักออน สวนดานหลังจะมีน้ําหนักเขม เปนการจัดแสงนํามาใชในยุค

ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม (Renaissance)     

  9.3 การกําหนดแสงสวางใหเกิดข้ึนตรงกลางภาพ สวนมากเปนภาพที่เกิดจากแสง

เทียนตะเกียง หรือแสงไฟ เปนตน      

  9.4 การกําหนดแสงลงบนจุดใดจุดหนึ่งที่ตองการ คือการเนนแสงพุงไปที่จุดใดจุด

หนึ่งในภาพ เพื่อใชเปนจุดเดน สวนที่เหลือจะอยูในเงามืด    

  9.5 การจัดแสงใหกระจายไปทั่วภาพ เปนการกระจายแสงในภาพ ไมเนนไปที่จุด

ใดจุดหนึ่ง  
 หลักการออกแบบ    
 หลักการออกแบบ (Principles of Design) เปนหัวใจสําคัญของการออกแบบ โดยการ

นําเอาจุด เสน รูปราง รูปทรง มาจัดวางองคประกอบใหเกิดความลงตัว และสวยงาม เกิด

องคประกอบ การออกแบบตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวดานประโยชนใชสอย เปนกระบวนการ

แกปญหาสรางสรรคส่ิงใหม ๆ หลักการออกแบบประกอบดวย  
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 1. ดุลยภาพ (Balance)       
  ดุลยภาพ หมายถึง การใชองคประกอบการออกแบบมาจัดวางภาพใหมีน้ําหนักทั้ง
ทางดานซายและขวาเทากัน ไมเอนเอียงหรือหนักไปขางใดขางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความรูสึกสบายตา
รวมถึงทําใหงานดูมีระเบียบเรียบรอยทั้ง 2 ดาน ซึ่งเปนเร่ืองของทางดานความรูสึกและการ
มองเห็นดุลยภาพแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก     
  1.1 ดุลยภาพสมมาตร เปนดุลยภาพที่มีน้ําหนักเทากันซายขวา มีสีสัน ขนาด 
น้ําหนักใกลเคียงกัน หรือเวนชองวางทา ๆ กัน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
   1.1.1  ดุลยภาพสมมาตรตามแกน เปนดุลยภาพที่เกิดข้ึนเมื่อองคประกอบ
ของการออกแบบถูกจัดวางอยางเทา ๆ กันบนดานทั้ง 2 ดานของเสนแกนกลาง ซึ่งเสนแกนกลางนี้
อาจจะเปนแนวต้ังหรือแนวนอนก็ได      
   1.1.2 ดุลยภาพสมมาตรตามรัศมี เปนดุลยภาพสมมาตรที่เกิดข้ึนเมื่อจัด
องคประกอบเทา ๆ กันรอบจุดศูนยกลาง  
  1.2 ดุลยภาพอสมมาตร เปนดุลยภาพท่ีเกิดจากขนาดของภาพและสีสันที่ตางกัน
ไป แตเมื่อนํามาจัดวางแลวมองดูแลวใหความรูสึกวามีน้ําหนักเทา ๆ กัน ไมวาจะเปนเร่ืองของเสน 
สี หรือน้ําหนัก  
 2. ความกลมกลืน (Harmony)    
  เกิดจากการจัดองคประกอบตาง ๆ ใหประสานกันอยาลงตัว มีความสัมพันธ ไม
แยกหางจากกันหรือขัดแยง ความกลมกลืนนี้ไมไดหมายถึงทางดานการมองเห็นเทานั้น แตอาจ
หมายถึงในดานเนื้อหาดวย 
 3. ความขัดแยง (Contrast)     
  เกิดข้ึนจากการจัดองคประกอบตาง ๆ ใหตรงขาม ไมสอดคลองหรือขัดแยงกัน เชน 
การใชสีคูตรงขามในวงจรสี ใชเสนที่อยูตรงกันขามกัน ซึ่งนอกจากทางดานการมองเห็นแลว ความ
ขัดแยงกันสามารถรวมถึงเนื้อหาดวย การจัดองคประกอบใหมีความขัดแยงกันจะทําใหเกิดความ
นาสนใจ แตอยางไรก็ตามไมควรจัดองคประกอบใหมีความแตกตางมากเกินไปเพื่อจะทําใหงานไม
เกิดเอกภาพ และทําใหองคประกอบในภาพนั้นดูแปลกแยก ไมเขากันมากกวาจะกลายเปนจุดสนใจ 
 4. จุดเดน (Dominance)        
  เปนลักษณะการจัดองคประกอบในภาพใหโดดเดนโดยอาศัยการเนนจุดสนใจใน
ภาพใหมีความเดน เพื่อดึงดูดสายตาของผูชม โดยสวนที่เนนใหเปนจุดเดนมักจะเปนสวนที่มี
ความสําคัญของภาพ บางคร้ังมีการเนนจุดเดน 2 จุด การเนนจุดเดนสามารถทําไดหลายทาง เชน 
กําหนดขนาดของจุดเดนใหมีความแตกจางจากจุดอ่ืน การใชสี หรือพื้นผิว เปนตน โดยตองเนนให
เกิดความสะดุดตา สนใจ และตองตอบสนองจุดมุงหมายของผูสรางงาน  
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 5. สวนสัด (Proportion)     
  สัดสวน หมายถึง ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ซึ่งการจัดวางได

เหมาะสมจะทําใหงานนั้นไดรับการยอมรับวางาม มีความชัดเจน หรือเขาใจงาย สวนมากในงาม

ออกแบบมักหมายถึงการจัดวางตัวอักษรใหมีความสูงหรือความกวางที่สามารถอานไดงาย สวน

สัดมี 2 แบบคือ        

  5.1 สวนสัดมาตรฐาน (Standard Proportion) คือสวนสัดที่ไดรับการยอมรับเปน

สากลวาสมบูรณ         

  5.2 สวนสัดอิสระ (Free Proportion) เปนสวนสัดที่อิสระแลวแตนักออกแบบจะ

สรางสรรค  

 6. การเคลื่อนไหว (Movement) มี 2 แบบ คือ   

  6.1 การเคลื่อนไหวจริง คือการเคล่ือนไหวของมนุษย สัตว ยานพาหนะ เปนตน 

  6.2 การเคลื่อนไหวเชิงองคประกอบ เปนการเคล่ือนไหวที่เกิดจากการรับรูเกี่ยวกับ

องคประกอบของผูดู เปนการเคล่ือนไหวลวงตา 
 7. จังหวะ (Rhytm)     
  จังหวะ เปนการเคล่ือนไหวอยางมีจังหวะตอเนื่องกันผานที่วาง โดยการสรางจังหวะ

ควรมีระเบียบที่สอดคลองกัน นอกจากนี้ควรนําเสนอใหตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดเอาไว 

จังหวะสามารถจัดวางองคประกอบได 3 ลักษณะคือ 

  7.1 การซํ้า (Repetition) เปนการจัดองคประกอบซ้ํา ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งการ

เคล่ือนไหวแบบเปนจังหวะ       

  7.2 การเปล่ียนสลับ (Alternation) การใชลายสลับกันไปมา เชน อวนผอม ส้ันยาว 

ซ้ํา ๆ กันในองคประกอบหนึ่งจนไดมาเปนการเคล่ือนไหว    

  7.3 การลดหล่ัน (Gradation) ใชการลดหล่ันของสีหรือรูปรางเพื่อใหเกิดการ

เคล่ือนไหว  
 8. เอกภาพ (Unity)     
  เอกภาพ คือ การจัดวางองคประกอบทั้งหมดไมวาจะเปนรูป ตัวอักษร สัญลักษณ

ตาง ๆ ใหสอดคลองสัมพันธกัน มีความเปนหนึ่งเดียวกัน ทําใหเกิดผลตอผูดูไปในทิศทางเดียวกัน

โดยสอดคลองเขากับวัตถุประสงคของเจาของผลงานหรือผูออกแบบ การจัดวางเพื่อใหเกิด

เอกภาพสามารถทําไดหลายวิธีเชน การใชสีรวมสวนยอยใหเปนสวนใหญ การแสดงขอบเขต หรือ

การกําหนดองคประกอบใหเปนรูปแบบอยางเดียวกัน โดยใชเสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว ที่วาง 

เปนตน การสรางเอกภาพสามารถทําได 3 วิธี ไดแก  
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  8.1 จัดองคประกอบใหอยูสอดคลองกัน ใกลชิดกัน  

  8.2 จัดองคประกอบใหมีความซ้ํากัน   

  8.3 จัดองคประกอบใหอยูบนเสน ทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง 
 ประโยชนของการออกแบบ    
 1. เพื่อใหเกิดเคร่ืองมือในการถายทอดความคิดสรางสรรคและความรู สึกของ

ผูออกแบบ ใหผูอ่ืนทราบและเขาใจ ผานทาง เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว เปนตน  

 2. เปนการชวยในการวางรูปหรือโครงสรางใหเหมาะสมตลอดจนการใชสอยดวย 

 3. ชวยใหผูพบเห็นเกิดความรูสึกคลอยตามความงาม  

 4. เปนการทดลองคิดคนเพื่อใหเกิดองคความรูใหม ๆ ทางดานการออกแบบ  

 
ขอมูลวัสดุบางชนิดที่ใชในการทดลอง 
 ในเบ้ืองตนนี้ผูศึกษาไดนําขอมูลของวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการข้ึนบรรจุ

ภัณฑ โดยวัสดุที่มีความเปนไปไดในเกณฑของขอบเขตและแนวโนมในการใชงาน มีดังนี้ 

 ใชวัสดุที่มีการพับข้ึนรูปคงตัวและมีความยืดหยุนไมฉีกขาดงาย กระดาษชนิดตาง ๆ 

เชน กระดาษปอนด กระดาษคราฟท กระดาษแข็ง วัสดุเหลานี้มีคุณสมบัติตามตองการที่ใชใน

การศึกษา ทดลอง เพื่อที่จะคนหาวัสดุที่จะสามารถตอบรับประโยชนจากการพัดที่ใชในการ

ออกแบบและบรรจุสินคาขนมคุกกี้ 
 กระดาษแข็งและกระดาษชนิดอ่ืน ๆ  
 

 
 

ภาพที่ 84 กระดาษแข็งและกระดาษชนิดอ่ืน ๆ  

ที่มา: 2TK, กระดาษโปสเตอรสี 1 หนา บาง,  เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.2tk.co.th/b2c/v2011r1/index.php?page=shop.browse&category_id=263&opti

on=com_virtuemart&Itemid=69 
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 คุณสมบัติที่เปนเอกลักษณ 
 กระดาษทําจากเยื่อไมหรือเยื่อเซลลูโลสอ่ืน ๆ คุณภาพของกระดาษแตละชนิดแตกตาง

กันที่ความเหนียว ความทนทานตอการฉีกขาด ดึงขาด และดันทะลุ สามารถตัด ตัดพับ งอไดงาย 

โดยทั่วไปจะยอมใหน้ําและกาซซึมผานไดดี ไมสามารถปองกันความชื้น เสียความแข็งแรงเมื่อ

เปยกชื้น มีความคงรูป พิมพไดสวยงามและสามารถนํามารีไซเคิล (Recycle) ได การปรับปรุง

คุณภาพของกระดาษอาจทําโดยการผนึกหรือเคลือบกับวัสดุอ่ืน ไดกระดาษที่มี คุณสมบัติพิเศษ 

เชน กระดาษเคลือบฟลมพลาสติก (Plastic Coated Paper) หรือกระดาษ เคลือบไข (Wax Ed 

Paper) เปนตน จากคุณสมบัติมีความเหมาะสมในการพับข้ึนรูป มีความยืดหยุน สามารถตัด ดัด 

พับงอไดงาย และยังสามารถพิมพสลากสินคา ทําลวดลายเพื่อความสวยงาม จากลักษณะ

ดังกลาวมีกระดาษประเภทที่นาสนใจดังนี้ 
 กระดาษปอนด (Bond Paper) 
 เปนกระดาษที่ทําจากเยื่อเคมีที่ผานการฟอกและอาจมีสวนผสมของเยื่อที่มาจากเศษ

ผา มีสีขาว ผิวไมเรียบ น้ําหนักอยูระหวาง 60-100 กรัม/ตารางเมตร ใชสําหรับงานพิมพที่ตองการ

ความสวยงามปานกลาง พิมพสีเดียวหรือหลากสีก็ได 

 

 
 

ภาพที่ 85 กระดาษปอนด 

ที่มา: Paper-ezy, กระดาษสี 55-150 แกรม, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

70http://www.paper-ezy.com/color.html 
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 กระดาษเหนียว (Kraft Paper) 
 เปนกระดาษที่ทําจากเย่ือซัลเฟต (เยื่อใยยาวที่ผลิตโดยใชสารซัลเฟต) จึงมีความ

เหนียวเปนพิเศษ มีสีเปนสีน้ําตาล น้ําหนักอยูระหวาง 80-180 กรัม/ตารางเมตร ใชสําหรับทํา

ส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ กระดาษหอของ ถุงกระดาษ 

 

 
 

ภาพที่ 86 กระดาษเหนียว 

ที่มา: Velamal, รับผลิตเครือ่งตัดขอบกระดาษ เครื่องตีเกลยีว เครื่องสลิตกระดาษ 

จําหนายแกนกระดาษทกุชนิด, เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://www. 

velamall.com/classifieds/view.php?id=21047 
 
 กระดาษสําหรับบรรจุภัณฑถวย (Cup Stock Paper)  
 Cup Stock Paper เปนกระดาษสําหรับบรรจุภัณฑอาหารที่มีการเคลือบผิว 

Polyethylene (PE) ชนิดที่เปน Food Grade ทั้งแบบ 1 ดาน และ 2 ดาน ตามลักษณะการใชงาน

แบบรอน และแบบเย็น ใชบรรจุอาหาร เคร่ืองด่ืมทั้งรอนและเย็น บะหมี่และโจกกึ่งสําเร็จรูป ใส

อาหาร Fast Food ตาง ๆ กระบวนการผลิต Cup Stock Paper ผานการควบคุมต้ังแตการเลือก

วัตถุดิบที่ใชผลิตรวมถึง กระบวนการผลิตที่ตองสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑสําหรับใชบรรจุ

อาหารในระดับสากล เพื่อให เหมาะสมกับการนําไปผลิตเปนบรรจุภัณฑที่สัมผัสอาหารและ

เคร่ืองด่ืมโดยตรง ผูบริโภคสามารถมั่นใจ ในเร่ืองความสะอาดและปลอดภัยได 
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 1. ใชเยื่อ Virgin 100% 

 2. ไมมีสารปนเปอนที่เปนอันตราย 

 3. ผานการทดสอบสารเคมีหรือโลหะหนักที่เปนอันตรายตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ

อาหารสากล 

 4. กระบวนการผลิตผานการรับรองตามมาตรฐานสุขลักษณะในการผลิตที่ดี (GMP) 

 Cup Stock Paper ผลิตโดยเคร่ืองผลิตกระดาษที่ผานการรับรองมาตรฐาน GMP 

Fibre-Base เม่ือป พ.ศ. 2555 โดยนับเปนรายแรกของประเทศไทย และผานการเคลือบผิวที่มีการ

ควบคุมสภาพแวดลอม ความสะอาดตามมาตรฐานบรรจุภัณฑอาหาร อยูระหวางการรับรอง 

GMP เพื่อขยาย Scope ใหครอบคลุมกระดาษเคลือบ PE 
 แกรม มาตรฐานที่ผลิต 190, 210, 230 และ 240 แกรม 
 เคลือบ PE 1 ดาน ที่ 18 แกรม 

 เคลือบ PE 2 ดาน ที่ 12 แกรม (ดานนอก) + 15 แกรม (ดานใน) ที่ 12 แกรม (ดาน

นอก) + 18 แกรม (ดานใน) หรือเคลือบ PE ตามความหนาที่ตองการ 
 

 
 

ภาพที่ 87 กระดาษสําหรับบรรจุภัณฑถวย Cup Stock Paper 

ที่มา: Thai Paper, กระดาษสําหรับบรรจุภัณฑถวย, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaipaper.com/products-and-services/hilight-product/food-and-hygiene/ 

 
 กระดาษการด (Card Board) 
 เปนกระดาษที่มีความหนาและแข็งแรง ประกอบดวยช้ันของกระดาษหลายชั้น ชั้นนอก

สองดานมักเปนสีขาว แตก็มีการดสีตาง ๆ ใหเลือกใช บางชนิดมีผิวเคลือบมันเรียบ ซึ่งเรียก
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กระดาษอารตการด น้ําหนักกระดาษการดอยูระหวาง 110-400 กรัม/ตารางเมตร ใชสําหรับทําปก

หนังสือ บรรจุภัณฑที่มีราคา เชน กลองเคร่ืองสําอาง 

 

 
 

ภาพที่ 88 กระดาษการด 

ที่มา: Subpitakdee, Product Detail, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

Http://Www.Subpitakdee.Com% 
 
 ระบบการพิมพกระดาษ 
 กลองกระดาษ ระบบการพิมพทีใชกันมากคือระบบเฟล็กโซกราฟและออฟเซต ในที่นี้

ยกตัวอยางกลองกระดาษลูกฟูกซ่ึงสามารถพิมพไดทั้งสองระบบ โดยการพิมพกลองกระดาษ

ลูกฟูกระบบออฟเซตจะเปนการพิมพแบบพรีพรินต (Preprint) คือ โดยทั่วไปจะเปนการพิมพ

ออฟเซตบนแผนกระดาษทําผิวกลองชั้นนอกกอน แลวจึงนําไปเคลือบติดกับแผนกระดาษทําลูกฟกู

หนาเดียว จากนั้นจึงนํากระดาษลูกฟูกที่ประกบแลวไปผานงานหลังพิมพเพื่อผลิตเปนกลอง

กระดาษลูกฟูกตอไป 

 สวนการพิมพเฟล็กโซกราฟสามารถพิมพได 2 แบบ คือ แบบพรีพรินตและแบบโพสพ

รินต (Postprint) การพิมพแบบพรีพรินตจะเปนการพิมพอยางตอเนื่องบนมวนกระดาษทําผิวกลอง

ชั้นนอกกอนแลวนําไปเขาเคร่ืองผลิตกระดาษลูกฟูก โดยนํามวนกระดาษทําผิวกลองที่พิมพแลว

เดินแผนพรอมกับมวนกระดาษทําลูกฟูกและกระดาษผิวกลองประกบติดกันเปนกระดาษลูกฟูก 

จากนั้นจึงนําไปผลิตกลองตอไป สวนการพิมพแบบโพสพรินตจะเปนการพิมพบนกระดาษลูกฟูก

โดยตรงและเปนการพิมพแบบปอนแผนเทานั้น 
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ภาพที่ 89 การพิมพกลองกระดาษลูกฟูกดวยระบบออฟเซต 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 110. 
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ภาพที่ 90 การพิมพกลองกระดาษลูกฟูกดวยระบบออฟเซต 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 111. 

 

 การพิมพเฟล็กโซกราฟแบบพรีพรินตสามารถพิมพงานสีคุณภาพสูงได แมจะยังไมดี

เทาการพิมพออฟเซต แตการปอนกระดาษแบบมวนทําใหมีความเร็วในการผลิตสูงกวา อยางไรก็

ตามการพิมพออฟเซตแบบปอนมวน และการพิมพกราวัวรสามารถใชแทนการพิมพเฟล็กโซกราฟ

แบบ พรีพรินตได แตเนื่องจากหมึกพิมพออฟเซตเปนหมึกพิมพฐานน้ํามันและหมึกพิมพกราวัวร

เปนหมึกพิมพฐานตัวทําละลาย ขณะที่หมึกพิมพเฟล็กโซกราฟในปจจุบันมีการผลิตเปนหมึกพิมพ

ฐานน้ําที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม ดังนั้นการพิมพเฟล็กโซกราฟจึงยังเปนระบบที่นิยมใชในการพิมพ

กลองกระดาษลูกฟูกมากกวา 

   ส
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 สําหรับบรรจุภัณฑกระดาษคงรูปรูปแบบอ่ืน เชน กระปองกระดาษ ถังกระดาษ ฯลฯ 

นอกจากจะใชการพิมพระบบออฟเซตและเฟล็กโซกราฟเปนหลักแลว ยังอาจพิมพดวยระบบการ

พิมพสกรีนไดดวย 

 โครงการวิจัยช้ินนี้มีการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อเปนตนแบบและคํานึงถึงหลักความ

เหมาะสมสําหรับบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุที่สามารถเก็บคุกกี้ไดนานและโชวสินคาได โดยเลือกจาก

วัสดุที่มีลักษณะใสสามารถพับข้ึนรูป ไมฉีกขาดงาย สามารถพิมพสลากสินคาได 
 พลาสติก PVC 
 

 
 

ภาพที่ 91 พลาสติก PVC 

ที่มา: บริษัท ไทย ไอโซแพดค จํากัด, สินคาและบริการ, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงได

จาก http://www.thaiisopack.co.th/ 

 
 คุณสมบัติพิเศษ 
 พอลิไวนิล คลอไรด (Polyvingyl Chloride หรือ PVC) ผลิตจากอะเซทิลีน 

(Acethylene) และไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen Chloride) สามารถข้ึนรูปดวยการอัด รีด การ

เปา และการฉีด ปกติ พีวีซี จะมีสมบัติแข็งเปราะแตกงาย แตสามารถปรับปรุงใหนิ่ม พับงอได โดย

เติมสารพลาสติไซเซอร (Plasticizer) ในระหวางการผลิตเพื่อเพิ่มความยืดหยุน พีวีซีชนิด ยูพีวีซี 

(UPVC) หรือ Unplasticized PVC) นิยมใชทําขวดเปาถาด และบลิสเตอรแพ็ก 

   ส
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 ถุงพลาสติก 
 ฟลมพลาสติกประกบ (Laminated Plastic Film) มีตัวอยางการใชงานดังรายละเอียด

ในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 ตัวอยางการใชงานถุงพลาสติกจากพิลมพลาสติกประกบ 

 

โครงสรางของถุงฟลมประกบ ผลิตภัณฑทีบ่รรจ ุ

กระดาษ / LDPE / AI / LDPE อาหารแหง เคร่ืองด่ืมผงสําเร็จรูป 

กระดาษแกว / LDPE / AI / LDPE ผลิตภัณฑยา ยาสูบ อาหารวาง 

AI / กระดาษเคลือบไข เนย 

กระดาษเหนียว / LDPE / AI / ไอโอโนเมอร อาหารสัตวเล้ียง 

PET / AI / PP อาหารที่ตองฆาเชื้อดวยความรอน 

PP / LDPE / AI / LDPE อาหารวาง 

OPP / CPP / PVDC อาหารวาง 

PET / LDPE / AI / EVA อาหารเหลว 

OPP / PVDC / ไอโอโนเมอร คุกกี ้

PET / HDPE PA / HDPE PA / CPP อาหารที่ตมไดในน้าํเดือด 

OPP / LDPE บะหม่ีสําเร็จรูป ขนมขบเค้ียว 

OPP เคลือบดวย PVDC / LDPE กาแฟผงสําเร็จรูป อาหารทีม่ีไขมันสูง 

OPP / LDPE OPP / LLDPE อาหารแชแข็ง 

PET / LDPE PET / LLDPE อาหารแชแข็ง 

OPP / METALIZED CPP อาหารวาง 

PA / EVA PA / ไอโอโนเมอร PET /  

ไอโอโนเมอร 
เนื้อแปรรูป ปลาเค็ม (บรรจรุะบบสุญญากาศ) 

PET / LDPE / AI / ไอโอโนเมอร แชมพ ู

PET เคลือบดวย PVDC / CPP ผักดอง (ตมฆาเชื้อได) 
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 ถุงแกว OPP 
 ลักษณะของฟลมจะใส บาง แตมีคุณสมบัติที่แข็งแรง จึงเหมาะสําหรับเคร่ืองบรรจุ

บรรจุภัณฑที่มีความเร็วสูงเนื่องจากทนแรงดึงเคร่ืองไดโดยไมฉีกขาดงาย และเหมาะสําหรับงาน

หอสินคาบรรจุอาหาร กิ๊ปช็อป เพราะความใสของฟลมทําใหสินคามีความสวยงาม 

 

 
 

ภาพที่ 92 ถุงแกว OPP 

ที่มา: บริษัท เวลพลาส จํากัด, ถุงแกวชนิดหนา, เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=15495&uid=35487 

 

  ถุงพลาสติกสามารถแบงชนิดตามจํานวนรอยปดผนึกได 3 ชนิด คือ แบบปดผนึก 1 

ดาน (Single Side Seal) แบบปดผนึก 2 ดาน (Two Sides Seal) และแบบปดผนึก 3 ดาน (Three 

Sides Seal) วิธีปดผนึกถุงที่นิยมมากที่สุดคือการใชความรอน 

  ถุงปดผนึก 1 ดาน ปดผนึกดานกนถุงเพียงดานเดียว ดานขางไมมีตะเข็บและไมมี

รอยตอ ความกวางของถุงถูกกําหนดจากการเปาฟลม ผูผลิตถุงจะผลิตเปนถุงสําเร็จโดยอาจเปน

ถุงแบบแบนราบหรือแบบมีสวนขยายกวาง เจาะเปนชองสําหรับหิ้วหรือดัดแปลงใหมีรูเพื่อรอย

เชือกสําหรับหิ้ว 
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แบบธรรมดา แบบอัดตัดตามแมแบบเปนชองสําหรับหิว้ 

  
แบบเจาะเปนรูและรอยเชือกสําหรับหิ้ว แบบขยายกวาง 

 

ภาพที่ 93 ถุงพลาสติกแบบปดผนึก 1 ดาน 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 96. 

 

 ถุงปดผนึก 2 ดาน มี 2 แบบ คือ ปดผนึกดานขาง 2 ดาน กนถุงเปนการพับ อาจมี

สวนขยายดานกนถุง ปากถุงอาจเสมอกันหรือไมเสมอก็ได ถาไมเสมอกันมักจะมีกาวสําหรับเปด

ปดซ้ํา ใชบรรจุสินคาที่มีน้ําหนักเบา เชน ปากกา ดินสอ บัตรอวยพร เปนตน 

 

  
แบบปากถงุไมเรียบเสมอกนั แบบมีสวนขยายดานกนถงุ 

 

ภาพที่ 94 ถุงพลาสติกแบบปดผนึก 2 ดาน 2 แบบ 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 97. 
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 อีกแบบหน่ึงคือปดผนึกที่กลางถุงและกนถุง อาจมีสวนขยายดานขางเพื่อเพิ่มเนื้อที่ใน

การบรรจุ 

 

 
 

ภาพที่ 95 ถุงพลาสติกแบบปดผนึกที่กลางถุงและกนถุง 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 97. 

 

  ถุงปดผนึก 3 ดาน ปดผนึกรอบถุงทั้ง 3 ดาน เปดปากถุงไวสําหรับการบรรจุสินคา 

กนถุงอาจมีซิปหรือมีสวนขยายกนถุงเพื่อใหวางต้ังได 

 

 
 

ภาพที่ 96 ถุงพลาสติกแบบปดผนึก 3 ดาน 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 96. 
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 ถุงแบบขึ้นรูป-บรรจุ-ปดผนึกในกระบวนการบรรจุหรือ ฟอรม-ฟล-ซีล (Form-
Fill-Seal Bag) 
 ผลิตในโรงงานบรรจุสินคา โดยการนําฟลมพลาสติกที่เปนมวนและผานการพิมพแลว

มาข้ึนรูปปดผนึกใหเปนถุง จากนั้นบรรจุสินคาตามปริมาณที่กําหนด แลวปดผนึกดวยเคร่ือง

อัตโนมัติ ลักษณะการผลิตแบงเปน 2 ประเภทตามทิศทางของมวนงานพิมพที่เคล่ือนที่ใน

กระบวนการผลิตถุง ดังนี้ 

 1. แบบแนวนอน (Horizontal Form-Fill-Seal) แบงเปนแบบปดผนึก 3 ดาน ใชฟลม

มวนเดียว และแบบปดผนึก 4 ดานใชฟลม 2 มวน ใชบรรจุผลิตภัณฑที่เปนของแข็งหรือของเหลว 

 

 
 

ภาพที่ 97 ฟอรม-ฟล-ซีล แบบแนวนอน 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 98. 
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ภาพที่ 98 ฟอรม-ฟล-ซีล แบบแนวนอน 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 99. 

 

 2. แบบแนวต้ัง (Vertical Form-Fill-Seal) แบงเปนแบบปดผนึก 3 ดาน ใชฟลมมวน

เดียว และแบบปดผนึก 4 ดานใชฟลม 2 มวน เหมาะกับการใชบรรจุผลิตภัณฑที่เปฯผงและทําถุง

บรรจุปริมาณสําหรับใชคร้ังเดียว 

 

 
แบบปดผนึก 3 ดานมีตะเข็บหลัง 

 

ภาพที่ 99 ฟอรม-ฟล-ซีล แบบแนวต้ัง 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 99 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 

 

 

 
แบบปดผนึก 3 ดานไมมีตะเข็บหลัง 

 

ภาพที่ 100 ฟอรม-ฟล-ซีล แบบแนวต้ัง 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 100. 

 

 
แบบปดผนึก 4 ดาน 

 
ภาพที่ 101 ฟอรม-ฟล-ซีล แบบแนวต้ัง 

ที่มา: ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, การบรรจุภัณฑ (กรุงเทพฯ: ขุนนนท 

การพิมพ, 2542), 100. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ    
 สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑ

ตนทุนตํ่าสําหรับผาไหมไทย กรณีศึกษา: กลุมชาวบานผลิตผาไหมทอมือในจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิจัยพบวา กลุมนักออกแบบผลิตภัณฑ และศิลปนจํานวน 5 ราย ดังนี้ บรรจุภัณฑแบบมวน

มาเปนอันดับ 2 และบรรจุภัณฑแบบถุงหิ้วเปนอันดับ 3 สวนกลุมนักนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 5 ราย ใหความคิดเห็นตอบรรจุภัณฑโดยรวม ดังนี้ บรรจุภัณฑแบบถุงหิ้วเปนอันดับ 1 

แบบมวนมาเปนอันดับ 2 และบรรจุภัณฑแบบกลองเปนอันดับ 3   

 สุจินันท ดาวเดือน (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ

จากไมไผ สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองหอม ผลการศึกษาพบวา 1) ศึกษาขอมูลในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑจากไมไผ สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองหอมที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยการสํารวจลวดลายใน

การสานไมไผและข้ึนรูปบรรจุภัณฑไดสรุปลวดลายที่ใชสานไมไผที่พบจากการสํารวจ ไดแก 

ลวดลายแมบท ลวดลายพัฒนาและลวดลายประดิษฐและผูวิจัยสํารวจผลิตภัณฑเคร่ืองหอมที่มี

จําหนายตามทองตลาด พบวา มีผลิตภัณฑเคร่ืองหอมไดแก น้ํามันหอมระเหย ดอกไมแหง เทียน

หอม น้ําหอม และสบูกอน 2) ผูวิจัยไดทําการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑไมไผสําหรับผลิตภัณฑ

เคร่ืองหอมมีการพัฒนารูปแบบและปรับปรุงรูปแบบตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการ

ออกแบบ จํานวน 3 ทาน โดยใชแบบสอบถามในการปรับปรุงรูปแบบในแตละดาน คือ ดาน

รูปแบบบรรจุภัณฑ และดานกราฟกบรรจุภัณฑและผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญจนไดบรรจุภัณฑจากไมไผสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองหอมในรูปแบบที่สมบูรณที่สุด 3) 

ผลการประเมินความพึงพอใจในบรรจุภัณฑจากไมไผ สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองหอมจากกลุม

ตัวอยาง 100 คนพบวา มีระดับความพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ และกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองหอม ไดแก น้ํามันหอมระเหย ดอกไมแหง เทียนหอม น้ําหอมและสบูกอน 

โดยทุกรูปแบบพบวามีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวนกราฟกบนบรรจุภัณฑ เทียนหอมแบบที่ 

2 มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 4) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ

จากไมไผ สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองหอมโดยการจําแนกตามเพศ จากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 

เพศหญิง 50 คน และเพศชาย 50 คน พบวามีความพึงพอใจในรูปแบบ และกราฟกบนบรรจุภัณฑ

ในทุกรูปแบบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รูปแบบบรรจุภัณฑและกราฟก

บนบรรจุภัณฑไมไผสําหรับเคร่ืองหอมมีอิทธิพลรวมกันระหวางเพศหญิงและเพศชาย 

 ณัฏฐิกา สิงคะสะ (2554: บทคัดยอ) ศึกษาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑขนมญ่ีปุน 

ผลการศึกษาพบวา ประเภทที่ 1 โยคัง (Yokan) คุณลักษณะของขนมแบบเปยก มีความนิ่ม 
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ยืดหยุนไปตามรูปทรงการพับไดเหมาะกับขนมไทยที่มีความชุมช้ืน 40% ข้ึนไป ไดแก นมเปยกปูน 

ขนมชั้น ประเภทที่ 2 มันจู (Maniyu) คุณลักษณะของขนมแบบเปยก นําไปนึ่ง อบหรือยางเหมาะ

กับขนมไทยที่มีความชุมช้ืน 40% ข้ึนไปไดแก ขนมหัวเราะ ขนมไข เตาสอ ประเภทที่ 3 ไดฟุกุ โมจิ 

(Daifuku & Mochi) คุณลักษณะของขนมแบบเปยก ทําจากแปงขาวเหนียวนําไปนึ่ง เหมาะกับ

ขนมไทยที่มีความชุมช้ืน 40% ข้ึนไป ไดแก ขนมตม ขนมโกออน และ ประเภทที่ 4 โมนะกะ 

(Monaka) คุณลักษณะของขนมกึ่งแหงกึ่งเปยก ดานนอกเปนแปงกรอบ เหมาะกับขนมไทยท่ีมี

ความชุมช้ืน 20-39 % ข้ึนไป ไดแก ขนมโสมนัส สัมปนนี จากผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะหบรรจุ

ภัณฑชั้นแรกนี้ สามารสรางแนวทางใหมเพื่อใชเปนขอมูลใหกับกลุมผูประกอบการ และนัก

ออกแบบสามารถนํามาใชกับการออกแบบขมหวานของไทยไดแตส่ิงสําคัญจะตองมีการคงไวซึ่ง

เอกลักษณความเปนไทย หรือคงไวซึ่งกล่ินอายของความเปนไทยใหคงอยูดวย  

 ประพัทธ วรรณรัตน, จิรวัฒน พิระสันต และนิรัช สุดสังข (2555: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง 

การพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินคาของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ผล

การศึกษาพบวา การพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินคาของ ที่ระลึกจาก

วัสดุธรรมชาติมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เว็บไซต เพื่อใหไดความรูและขอมูลพื้นฐานสรางแนวความคิดและกาหนดกรอบ

การศึกษาขอมูล สภาพทั่วไปของบรรจุภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินคาของที่ระลึกจากวัสดุ

ธรรมชาติ ข้ันตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม ภายใตกรอบแนวความคิดจากการศึกษา

เอกสารเว็บไซตและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยเขาสูพื้นที่แหลงผลิตภัณฑ รวมไปถึงแหลงการจัด

จําหนาย ข้ันตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต สัมภาษณผูเช่ียวชาญ และ

ขอมูลจากการลงพ้ืนที่ ผลจากแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดแนวความคิดในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินคาของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ข้ันตอนที่ 4 

กระบวนการพัฒนาออกแบบและสรางสรรค ภายใตกรอบแนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับสินคาของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จากการกําหนดในเบ้ืองตน มา

ออกแบบและสรางผลงานการออกแบบ ข้ันตอนที่ 5 สรุปประเมินผล อภิปราย นาเสนอผลงาน 

แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินคาของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 

ผลการวิจัยสรุปวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรูปแบบบรรจุภัณฑแบบใหมมากกวาแบบเดิม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเปนรายดาน พบวากลุมตัวอยาง

มีความพึงพอใจโดยรวมตอรูปแบบบรรจุภัณฑเดิมอยูในระดับนอย สวนรูปแบบบรรจุภัณฑใหมอยู

ในระดับมาก 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธิวีจิัย 
 

 การวิจัยเร่ือง โครงการออกแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย มุงเนนที่จะ

ศึกษา และทดลอง เพื่อหาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑที่สะทอนความเปนไทยภายใตแนวคิด

ที่มาจากขนมไทย และสามารถจัดดิสเพลยแสดงคุณลักษณะของขนมคุกกี้ใหโดดเดนเปนการเพิ่ม

มูลคาของขนมคุกกี้ไดอีกดวย  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดการดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 สวน ดังนี้   

 สวนที่ 1 วิเคราะหเอกลักษณของขนมไทย และการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑ 

 สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลทางการตลาด 

 สวนที่ 3 ออกแบบบรรจุภัณฑ และประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย   

 

สวนท่ี 1 วิเคราะหเอกลักษณของขนมไทย และการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑ 

 การวิเคราะหเอกลักษณของขนมไทย และการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. การศึกษา และวิเคราะห เอกลักษณขนมไทย  

  1.1 ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณขนมไทยจากเอกสาร ตํารา 

บทความ เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวสรุปเปนเอกลักษณของขนมไทย 

  1.2 ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกลักษณขนมไทย ดังนี้ 

   1.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญดานขนมไทย ดานทัศนศิลป 

และดานการออกแบบ จํานวน 5 คน ดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

   1.2.2 เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกลักษณของขนมไทย ซึ่งเปนแบบสอบถาม แบบตรวจรายการ (Check List)  

   1.2.3 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ความถี่ และคาเฉลี่ย  

  1.3 สรุปเอกลักษณขนมไทย ไดแก โครงสรางรูปทรง ลักษณะการใชงาน สี และคูสี 

 2. นําเอกลักษณดังกลาวมาออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 1  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  98 

 3. ศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการเบเกอร่ี และผูบริโภคตอตนแบบบรรจุภัณฑ

คร้ังที่ 1 ดังนี้  

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการเบเกอร่ี และผูบริโภค จํานวน 

110 คน ดวยการสุมตัวอยางโดยพิจารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

  3.2 เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถามชุดที่ 2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ

ผูประกอบการเบเกอร่ี และผูบริโภค ซึ่งมี 2 สวน ดังนี้ 

   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถาม แบบ

ตรวจรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ  

   สวนที่ 2 ความคิดเห็น เกี่ ยวกับตนแบบบรรจุ ภัณฑค ร้ั งที่  1 ซึ่ ง เปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวของลิเคิรท (Likert) มีคําตอบ

ใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) นอย (2 

คะแนน) และ นอยที่สุด (1 คะแนน) (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2555, 75)  

 ในการวิเคราะหขอมูลจะใชเกณฑในการแบงระดับความกวางของอันตรภาคชั้นโดยใช

วิธีการคํานวณหาความกวางระหวางชั้นตามหลักการหาคาเฉลี่ย ดังนี้ 
 

   ความกวางของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตํ่าสุด 

            จํานวนระดับ 
 

     = 5 - 1 

         5 
 

     = 0.8 
 

   จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายเกณฑเฉล่ียของความ

คิดเห็นโดยกําหนดคาเฉลี่ย  ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง นึกถึงขนมไทยในระดับมากที่สุด  

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง นึกถึงขนมไทยในระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง นึกถึงขนมไทยในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง นึกถึงขนมไทยในระดับนอย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นึกถึงขนมไทยในระดับนอยที่สุด 
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  3.3 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  3.4 เลือกรูปแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 1 ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก เพื่อนํามา

ออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2   

 4. ออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2   

 5. ศึกษา และวิเคราะหตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2 ดังนี้ 

  5.1 วิเคราะหขอดี ขอเสีย และแนวทางแกไขของตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2 

  5.2 ศึกษารูปแบบการหอขนมไทย และทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากรูปแบบ

ดังกลาว  แลวสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
จํานวน 10 คน ที่มีตอรูปแบบการหอที่เปนเอกลักษณขนมไทย  
  5.3 นําขอสรุปจากขอ 5.1 และ ขอ 5.2 มาเปนแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ

ตนแบบ 

  

สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลทางการตลาด 

 การวิเคราะหขอมูลทางการตลาดมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษา และวิเคราะหขอมูลทางการตลาดเกี่ยวกับขนมคุกกี้ จากเอกสาร ตํารา 

บทความ เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ

ตนแบบ ในดานชนิดของขนมที่ใส และขนาดของบรรจุภัณฑ 

 2. ศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ ดังนี้ 

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูหญิงวัยทํางาน ในชวงอายุ 20-50 ป ที่มา

ซื้อเบเกอร่ีรานขายขนมอบที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับซึ่งอยูในหางสรรพสินคา และแหลงชุมชน  

จํานวน 100 คน  

  2.2 เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถามชุดที่ 3 เพื่อสอบถามทัศนคติของผูบริโภคตอ

บรรจุภัณฑขนมคุกกี้ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนว

ของลิเคิรท (Likert) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปาน

กลาง (3 คะแนน) นอย (2 คะแนน) และ นอยที่สุด (1 คะแนน) (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2555, 75)  

   ในการวิเคราะหขอมูลจะใชเกณฑในการแบงระดับความกวางของอันตรภาค

ชั้นโดยใชวิธีการคํานวณหาความกวางระหวางชั้นตามหลักการหาคาเฉลี่ย ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ความกวางของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตํ่าสุด 

            จํานวนระดับ 
 

     = 5 - 1 

         5 
 

     = 0.8 
 

   จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายเกณฑเฉล่ียของทัศนคติของ

โดยกําหนดคาเฉลี่ย  ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด   

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง  เห็นดวยนอย  

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

  2.3 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   
สวนท่ี 3 ออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ และประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรง

บันดาลใจขนมไทย   
 การออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ และประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจ

ขนมไทยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. นําแนวทางที่ไดจากข้ันตอนการวิจัยสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 มาบูรณาการแลว

ออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

 2. ประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย ดังนี้ 

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ  

ดานบรรจุภัณฑอาหาร ดานขนมไทย และดานทัศนศิลป  

  2.2 เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 4 
 

การออกแบบและการพัฒนาแบบ 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเร่ือง โครงการออกแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจ

ขนมไทย เพื่อใหไดมาซ่ึงบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ที่มีเอกลักษณของขนมไทย ผูวิจัยไดนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหเอกลักษณของขนมไทย และการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑ 

 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด 

 สวนที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑและการประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจ

ขนมไทย  

 
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเอกลักษณของขนมไทย และการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑ 
 ผลการวิเคราะหเอกลักษณของขนมไทย และการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑ มี

รายละเอียดดังนี้ 
 ผลการศึกษา และวิเคราะห เอกลักษณขนมไทย 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณขนมไทยจากเอกสาร ตํารา บทความ เว็บไซต 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยรวบรวมประเภทขนมไทย แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ไดขนมไทยมงคล 9 ชนิด ไดแก ขนมชั้น ขนมถวยฟู ทองหยิบ ทองหยอด 

ฝอยทอง เม็ดขนุน จามงกุฎ เสนหจันทน และขนมทองเอก แสดงดังตารางที่ 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกลักษณขนมไทย จําแนกตามรูปราง โครงสราง และเทคนิคการข้ึนรูป 

 

ประเภท โครงสราง 

รูปทรง (From) 

คุณลักษณะ 
รูปราง 

(Shap) 
ดานบน 

(Top) 

ดานขาง 

(Front) 

ดานหนา 

(Side) 

เทคนิคการข้ึนรูป 

(Activities) 

ทองหยิบ 

    

การหยิบจับ 

(Handling) 

ทองหยอด 

  

การดัน 

(Push) 

ฝอยทอง 
  

การเท 

(Pouring) 

ขนมชั้น 

    

การเรียงซอน 

(Stackling) 

ทองเอก 

    

การกด 

(Pressing) 

เม็ดขนุน 

    

การปน 

(Molding) 

จามงกุฎ 

    

การเรียงซอน 

(Stackling) 

ขนมถวยฟ ู

    

การหยอด 

(Drops) 

เสนหจันทน 

    

การปน 

(Molding) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเอกลักษณขนมไทย จําแนกตามความสมดุล กราฟก และสี 

 

ประเภท โครงสราง กราฟก 

รูปแบบ (Pattern) 

คุณลักษณะ 
ความสมดุล 

(Balance) 
การหมนุ 

(Rotation) 

การจัดวางตอเนื่อง 

(Continuous 

Rhythm) 

ตารางกริด 

(Grid) 

สี 

(Color) 

ทองหยิบ 

    

 

 

เหลือง 

ทองหยอด 

    

 

 

เหลือง 

ฝอยทอง 

    

 

 

เหลือง 

ขนมชั้น 

    

 

 

เขียว, ขาว 

ทองเอก 
    

 

 

เหลือง, ทอง 

เม็ดขนุน 
    

 

 

เหลือง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเอกลักษณขนมไทย จําแนกตามความสมดุล กราฟก และสี (ตอ) 

 

ประเภท โครงสราง กราฟก 

รูปแบบ (Pattern) 

คุณลักษณะ 
ความสมดุล 

(Balance) 
การหมนุ 

(Rotation) 

การจัดวางตอเนื่อง 

(Continuous 

Rhythm) 

ตารางกริด 

(Grid) 

สี 

(Color) 

จามงกุฎ 
   

 

 

ทอง, ขาว 

ขนมถวยฟ ู
   

 

 

ชมพู,ขาว 

เสนหจันทน 
    

 

 

เหลือง, น้ําตาล 

 

 จากตารางที่ 3 และ 4  พบวา ผลการวิเคราะหเอกลักษณขนมไทย จําแนกตามรูปราง 

โครงสราง เทคนิคการข้ึนรูป ความสมดุล กราฟก และสี พบวา ขนมแตละชนิดมีความเปน

เอกลักษณแตกตางกันออกไป และมีความหลากหลาย แตส่ิงที่เปนเอกลักษณรวมกัน คือ ความ

สมดุล ซึ่งขนมไทยทั้ง 9 ชนิดมีลักษณะสมมาตรเหมือนกัน ผูวิจัยจึงทําการเลือกขนมไทยที่มี

เอกลักษณ และเปนที่รูจักมากที่สุด โดยการสอบถามนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 10 คน พบวา 

ขนมไทยที่รูจักมากที่สุด คือ ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัเอกลักษณขนมไทย  
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกลักษณขนมไทยที่มีเอกลักษณ 

และเปนที่รูจักมากที่สุด 3 ชนิด คือ ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง แสดงดังตารางที่ 5 - 11 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกลักษณขนมไทย 

 

ขนม ลักษณะโครงสรางรูปทรง จํานวนผูเชี่ยวชาญที่เลือก 

รูปราง 

 

1 

รูปทรงดานบน 

 

0 

1. ทองหยิบ 

ดานหนา และ 

ดานขาง 

 

4 

รูปราง 

 

0 

รูปทรงดานบน 

 

0 

2. ทองหยอด 

ดานหนา และ 

ดานขาง 

 

0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกลักษณขนมไทย (ตอ) 

 

ขนม ลักษณะโครงสรางรูปทรง จํานวนผูเชี่ยวชาญที่เลือก 

รูปราง 

 

0 

รูปทรงดานบน 

 

0 

3. ฝอยทอง 

ดานหนา และ

ดานขาง 

 

0 

   

 จากตารางที่ 5 พบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอลักษณะโครงสรางรูปทรงที่ทําให

นึกถึงขนมไทยมากที่สุด คือ ขนมทองหยิบ ดานหนา และดานขาง จํานวน 4 คน และรองลงมา คือ 

รูปรางขนมทองหยิบ จํานวน 1 คน  

 

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอลักษณะโครงสรางรูปทรงที่สะทอนเอกลักษณขนมไทย 

 

ขนม คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

1. ทองหยิบ 3.00 มากที่สุด 

2. ทองหยอด 1.20 นอยที่สุด 

3. ฝอยทอง 1.80 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 6 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอลักษณะโครงสรางรูปทรงที่สะทอน

เอกลักษณของขนมไทย มากที่สุด คือ ขนมทองหยิบ (คาเฉลี่ย = 3.00) รองลงมา คือ ขนม

ฝอยทอง (คาเฉลี่ย = 1.80) และนอยที่สุด คือ ขนมทองหยอด (คาเฉลี่ย = 1.20)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคุณลักษณะของสีที่ทําใหนึกถึงขนมไทย  

 

สี คาเฉลี่ย ลําดับที ่

ขาว 
 

 
2.60 7 

เหลือง 
 

 
7.20 2 

เหลืองสม 
 

 
7.80 1 

แดง 
 

 
2.20 8 

น้ําตาล 
 

 
3.60 5 

เขียว 
 

 
5.40 3 

ชมพ ู
 

 
4.80 4 

มวง 
 

 
2.80 6 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของสีที่ทําใหนึกถึง

ขนมไทย โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด คือ สีเหลืองสม (คาเฉลี่ย = 7.80)       

สีเหลือง (คาเฉลี่ย = 7.20) สีเขียว (คาเฉลี่ย = 5.40) สีชมพู (คาเฉลี่ย = 4.80) สีน้ําตาล  (คาเฉลี่ย   

= 3.60) สีมวง (คาเฉล่ีย = 2.80) สีขาว (คาเฉล่ีย = 2.60) และ สีแดง (คาเฉล่ีย = 2.20) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคูสีที่แสดงถึงเอกลักษณของขนมไทย 

 

คูสี จํานวนผูเชี่ยวชาญที่เลือก 
 

1.    

 ขาว ชมพ ู
0 

 

2.    

 ขาว เหลือง 
0 

 

3.    

 เหลือง น้ําตาล 
1 

 

4.    

 ขาว เขียว 
0 

 

5.    

 ชมพ ู มวง 
0 

 

6.    

 เหลืองสม น้ําตาล 
4 

 

7.    

 ชมพ ู เขียว 
0 

 

8.    

 เขียว น้ําตาล 
0 

 

8.    

 เหลืองสม มวง 
0 

 

 จากตารางที่ 8 พบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคูสีที่แสดงถึงเอกลักษณของขนม

ไทย มากที่สุด คือ คูสีเหลืองสม กับสีน้ําตาล จํานวน 4 คน และรองลงมา คือ คูสีเหลือง กับสี

น้ําตาล จํานวน 1 คน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอลักษณะการใชงานที่ถอดแบบมาจากขนมไทย  

 

ขนม ลักษณะการใชงาน 
จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

ที่เลือก 

A 

 

0 

B 

 

0 

1. ทองหยิบ 

การหยิบจับ 

(Handling) 

C 

 

5 

A 

 

0 

B 

 

0 

2. ทองหยอด 

การดัน 

(Push) 

C 

 

0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอลักษณะการใชงานที่ถอดแบบมาจากขนมไทย  

 (ตอ) 

 

ขนม ลักษณะการใชงาน 
จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

ที่เลือก 

A 

 

0 

B 

 

0 

3. ฝอยทอง 

การเท 

(Pouring) 

C 

 

0 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอลักษณะการใชงานที่ถอดแบบมา

จากขนมไทย มากที่สุด คือ ขนมทองหยิบ แบบ C จํานวน 5 คน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอลักษณะการใชงานที่ถอดแบบมาจากขนมไทย 

 

ขนม คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

1. ทองหยิบ 3.00 มากที่สุด 

2. ทองหยอด 1.20 นอยที่สุด 

3. ฝอยทอง 1.80 ปานกลาง 

 

  จากตารางที่ 10 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอลักษณะการใชงานที่ถอดแบบ

มาจากขนมไทย มากที่สุด คือ ขนมทองหยิบ (คาเฉล่ีย = 3.00) รองลงมา คือ ขนมฝอยทอง 

(คาเฉล่ีย = 1.80) และนอยที่สุด คือ ขนมทองหยอด (คาเฉล่ีย = 1.20)  

 

ตารางที่ 11 สรุปเอกลักษณขนมไทย 

 

ลักษณะโครงสรางรูปทรง สี คูสี ลักษณะการใชงาน 

 

    

 
 

 

 จากตารางที่ 11 พบวา เอกลักษณขนมไทยที่โดดเดนมีลักษณะโครงสรางรูปทรงแบบ

ขนมทองหยิบ สีเหลืองสม มีคูสีเหลืองสม กับสีน้ําตาล และลักษณะการใชงานแบบขนมทองหยิบ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหเอกลักษณขนมไทย โดยการนําองคประกอบลักษณะโครงสราง 

และการใชงาน เพื่อนําผลการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 1  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการเบเกอรี่ และผูบริโภคตอตนแบบ
บรรจุภัณฑครั้งที่ 1  
 ผลศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการเบเกอร่ี และผูบริโภคตอตนแบบบรรจุภัณฑ

คร้ังที่ 1 แสดงดังตารางที่ 12 - 13 

 

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลทั่วไป 
จํานวน (คน) 

110 

รอยละ 

100.0 

1.  เพศ   

ชาย 44 40.0 

หญิง 66 60.0 

2.  อายุ   

ไมเกิน 20 ป 41 37.3 

21 - 30 ป 25 22.7 

31 - 40 ป 10 9.1 

41 - 50 ป 14 12.7 

51 ปข้ึนไป 20 18.2 

3.  สถานภาพสมรส   

โสด 76 69.1 

สมรส 31 28.2 

หมาย/หยาราง 3 2.7 

4.  ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษา/ ปวช. 40 36.4 

อนุปริญญา/ปวส. 14 12.7 

ปริญญาตรี 49 44.5 

สูงกวาปริญญาตรี 7 6.4 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

 

ขอมูลทั่วไป 
จํานวน (คน) 

110 

รอยละ 

100.0 

5.  อาชีพ   

ขาราชการ 42 38.2 

ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 1 0.9 

ลูกจางบริษัทเอกชน 5 4.5 

ทําธุรกิจสวนตัว 7 6.4 

อ่ืน ๆ  55 50.0 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ไมเกิน 10,000 บาท 48 43.6 

10,001 - 20,000 บาท 25 22.7 

20,001 - 30,000 บาท 8 7.3 

มากกวา 30,000 บาท 29 26.4 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 60.0 อายุไมเกิน 20 ป รอยละ 37.7 สถานภาพโสด รอยละ 69.1 การศึกษา ระดับปริญญาตรี 

รอยละ 44.5 อาชีพ อ่ืน ๆ ไดแก นักเรียน/นักศึกษา พอแมบาน รอยละ 50.0 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 43.6 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13   ความคิดเห็นตอรูปแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย 

 

รูปแบบบรรจุภัณฑ  คาเฉล่ีย 
สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1. 

 

3.69 0.80 มาก 

2. 

 

3.88 0.67 มาก 

3. 

 

3.63 0.84 มาก 

4. 

 

4.89 0.37 มากที่สุด 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13   ความคิดเห็นตอรูปแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย (ตอ) 

 

รูปแบบบรรจุภัณฑ  คาเฉล่ีย 
สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความคิดเหน็ 

5. 

 

3.97 0.75 มาก 

6. 

 

3.67 0.76 มาก 

7. 

 

3.55 0.92 มาก 

8. 

 

3.80 0.79 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13   ความคิดเห็นตอรูปแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย (ตอ) 

 

รูปแบบบรรจุภัณฑ คาเฉล่ีย 
สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความคิดเหน็ 

9. 

 

3.48 0.84 มาก 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอรูปแบบบรรจุภัณฑ

จากแรงบันดาลใจขนมไทย 9 แบบ รูปแบบที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ บรรจุภัณฑ 4 

(คาเฉลี่ย= 4.89) รองลงมา บรรจุภัณฑ 5 (คาเฉลี่ย= 3.97) และ บรรจุภัณฑ 2 (คาเฉลี่ย= 3.88) 

ตามลําดับ ผูวิจัยจึงนําบรรจุภัณฑทั้ง 3 แบบ มาออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2 ตอไป 
 ผลการศึกษา และวิเคราะหตนแบบบรรจุภัณฑครั้งที่ 2 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2 ซึ่งไดจากการนําผลการ

วิเคราะหในขอ 3 แสดงดังตารางที่ 12 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2 

 

ดานเทคนิค 

แนวทางแกไขรูปแบบบรรจุภัณฑ ขอดี ขอเสีย 

1.  เพิ่มตัวล็อคระหวางรอยตอ 

 

 
ดานขาง 

 
ดานบน 

 

1. ใชกระดาษแผนเดียว

ข้ึนรูป 

2. ไมใชกาว 

3. มีความแข็งแรง 

4. บรรจุไดปริมาณมาก 

1. การ ข้ึน รูปเกิดการ

ขาดไดงาย 

2. ตัวล็อคบรรจุภัณฑ 

มีชองวางระหวาง

รอยตอแตละดาน 

2. เพิ่มตัวล็อคปดบรรจุภัณฑ 

 

 
ดานขาง 

 
ดานบน 

 

1. ใชกระดาษแผนเดียว

ข้ึนรูป 

2. ไมใชกาว 

3. มีความแข็งแรง 

 

 

1. ก า ร ข้ึ น รู ป มี ก า ร

ซ อ น ทั บ กั น ม า ก

เกินไป 

2. ตัวล็อคบรรจุภัณฑ

ฉีกขาดไดงาย 

3. มีชองวางตรงกลาง

ด านบนของบรรจุ

ภัณฑ 

4. บรรจุไดปริมาณนอย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2 (ตอ) 

 

ดานเทคนิค 

แนวทางแกไขรูปแบบบรรจุภัณฑ ขอดี ขอเสีย 

3. แกความสูงปลายกระดาษใหพอดี  

กับฐาน 
 

 
ดานขาง 

 
ดานบน 

 

1. ใชกระดาษแผนเดียว

ข้ึนรูป 

2. ไมใชกาว 

3. มีความแข็งแรง 

4. ข้ึนรูปไดงาย 

5. บรรจุไดปริมาณมาก 

1.ขาดตัวปดบรรจุภัณฑ 

4. ข้ึนรูปแบบใหมที่มีฝาปด 
 

 
ดานขาง 

 
ดานบน 

1. ใชกระดาษแผนเดียว

ข้ึนรูป 

2. มีความแข็งแรง 

 

1. ใชกาว 

2. บรรจุไดปริมาณนอย 

3. การข้ึนรูปมีการ

ซอนทับกันมาก

เกินไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 14 รูปแบบเทคนิคบรรจุภัณฑ พบวา รูปแบบที่ 3 มีขอดีมากที่สุด คือ ใช

กระดาษแผนเดียวข้ึนรูป ข้ึนรูปไดงายโดยไมใชกาว มีความแข็งแรง และ บรรจุไดปริมาณมาก สวน

ขอเสีย คือ ขาดตัวปดบรรจุภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกขอดีของรูปแบบที่ 3 มาพัฒนาในข้ันตอน

ตอไป และแกไขปญหาตัวล็อคบรรจุภัณฑ โดยนํามาจากแนวคิดของบรรจุภัณฑขนมไทยใน

สมัยกอนซ่ึงใชวัสดุจากธรรมชาติในการหอดวยวิธียึดดวย ไมกลัด ตอก และการสวม เปนตน ดัง

แสดงในภาพประกอบ 93-95 เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑตอไป  

 

 
 

ภาพท่ี 102 ภาพแบบราง 3 มิติ การหอขาวตมมัด ดวยการใชตอก 

 (ถายโดยผูวิจยั เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   

 บรรจุภัณฑการหอแบบขาวตมมัด โดยปรับลักษณะของใบตองมาพับใหเปนพื้นผิว

คลายกับลวดลายใบตอง และใชเชือกที่มีลักษณะคลายตอกมามัด  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 103 ภาพแบบราง 3 มิติ การหอสวม ดวยวัสดุทีห่อ 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 นําการหอสวมที่มีลักษณะการสอดเขากับตัวบรรจุภัณฑที่หอ ทําใหบรรจุภัณฑมี

ลักษณะการปดโดยไมใชวัสดุอ่ืนรวมดวย เปนขอดีสําหรับขอบเขตการวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 104 ภาพแบบราง 3 มิติ การหอทรงสูง ดวยการใชไมกลัด 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ข้ึนรูปแบบทรงของขนมใสไส และขนมกลวยผสมผสานการขัดกลองแบบใบเตย โดยใช

ตอกในการกลัดติดบรรจุภัณฑ 

 จากนั้นจึงเลือกรูปแบบการหอขนม โดยการสอบถามจากนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา

การออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 10 คน พบวา ลําดับแรก คือการหอทรงสูง ดวยการกลัด รองลงมา 

การสวมดวยตัววัสดุที่หอ และการหอแบบขาวตมมัด ดวยการใชตอก สวนการหอทรงสูงขอเสียคือ

การกลัด เนื่องจากมีลักษณะแหลมคม และเพิ่มชิ้นสวนของการข้ึนรูปบรรจุภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยจึง

เลือกตัวล็อคบรรจุภัณฑการสวมที่เปนรูปแบบที่เลือกรองลงมาแสดงใหเห็นการสวมเปนตัวล็อค

บรรจุภัณฑที่นาสนใจที่สุดในการสะทอนเอกลักษณของขนมไทย นอกจากนั้นยังพบวาขนมไทย

นิยมการหอแบบ 2 ชั้น ซึ่งพบไดในการหอขนมไทยดวยใบตอง  

 
สวนท่ี 2  วิเคราะหขอมูลทางการตลาด 
 บรรจุภัณฑเปนตัวแทนสงเสริมการขายทางดานการตลาดของสินคา ทําหนาที่โฆษณา

สินคา ณ จุดขาย เปนส่ิงที่ผูบริโภคสามารถจับตองเองได และมีสวนอยางมากในการตัดสินใจซื้อ 

รูปลักษณของบรรจุภัณฑแทบจะเปนทั้งหมดที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาเปนคร้ังแรกดังนั้น

รูปลักษณของบรรจุภัณฑจึงสําคัญมากในการออกแบบ แตอยางไรก็ตามตองรูจักและเขาใจ

พื้นฐานของส่ิงนั้น ๆ เปนอยางดี ไมเพียงแตตองรูจักตัวสินคาที่จะผลิตเทานั้น แตยังตองศึกษาถึง

ปจจัยที่เกี่ยวของดวยโดยเฉพาะการศึกษาดานการตลาด วิเคราะหสภาพตลาดของสินคาประเภท

ที่ตองการผลิต เพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการออกแบบบรรจุภัณฑวาควรมีลักษณะ สีสัน 

รูปราง และมีภาพโดยรวมเปนอยางไร (ภัทรพร อัจฉริยะสิลป, 2550) 
 ผลการศึกษา และวิเคราะหขอมูลทางการตลาดเกี่ยวกับขนมคุกกี้ จากเอกสาร 
ตํารา บทความ เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 ผลศึกษา และวิเคราะหขอมูลทางการตลาดเกี่ยวกับขนมคุกกี้ จากเอกสาร ตํารา 

บทความ เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ตลาดอาหาร และเบเกอร่ี (เคก คุกกี้ พาย และ

ขนมอบตาง ๆ) ใน พ.ศ. 2556 มีการแขงขันกันอยางสูง และตอเนื่อง แนวโนมการตลาดเบเกอร่ี 

(เคก คุกกี้ พาย และขนมอบตาง ๆ) สอดคลองกับคาใชจายในการรับประทานอาหารวางของคน

ไทยคอนขางสูง ทั้งนี้ทางศูนยวิจัยกสิกรไทยวิเคราะหวาแนวโนมที่กําลังเกิดข้ึนในตลาดเบเกอร่ีก็

คือ การนําเสนอผลิตภัณฑแนวสุขภาพที่เพิ่มมากข้ึน การเขามาของแฟรนไชสของตางประเทศ การ

พัฒนาผลิตภัณฑเบเกอร่ีที่มีรสชาติของอาหารทองถิ่น รูปแบบการรับประทานเบเกอร่ีของคน

สมัยใหมที่นิยมออกไปนั่งทานที่รานมากข้ึนโดยเฉพาะรานที่เนนความเปนโฮมเมดหรืออบสดในราน 

รวมทั้งความยินดีที่จะจายเพิ่มมากขึ้นสําหรับการบริโภคเบเกอร่ีที่ใหความพึงพอใจทั้งรสชาติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณภาพและความทันสมัย (เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน), 2556: 31) นอกจากนี้ใน

เทศกาลตาง ๆ เบเกอร่ียังไดรับความนิยมในการซื้อเปนของขวัญอีกดวย  

 ศูนยวิจัยกสิกรระบุวาชวงเทศกาลปใหม 2557 คนกรุงเทพฯ มีเม็ดเงินสะพัดไมตํ่ากวา 

23,100 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.5 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สวนหนึ่งซื้อของขวัญของฝาก 

4,100 ลานบาท (รอยละ 17.7) โดยรอยละ 60.2 ของผูตอบแบบสอบถามซื้อของขวัญเพื่อมอบให

บุคคลสําคัญในชวงเทศกาลปใหม โดยผูที่ซื้อ/มอบของขวัญ ไดแก ผูหญิงกลุมวัยทํางาน ในชวง

อายุ 20-50 ป กลุมผูที่จะไดรับของขวัญมากที่สุดในชวงปใหม เปนพอแม (รอยละ 62.8) ญาติ

ผูใหญ (รอยละ 53.5) ลูกหลาน (รอยละ 40.2) พี่นอง (รอยละ 32.6) สามี-ภรรยา/แฟน (รอยละ 

18.6) ตนเอง (รอยละ 14.3) ตามลําดับ กระเชาของขวัญเปนสินคาที่คนกรุงเทพฯ ตองการซื้อเพื่อ

มอบเปนของขวัญในชวงเทศกาลปใหมมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.9 เนื่องจากหาซ้ือได

สะดวกตามรานคาและหางสรรพสินคาทั่วไป ซึ่งในปจจุบัน ผูประกอบการหันมาใหความสําคัญใน

การออกแพ็คเกจและรูปแบบการจัดกระเชาที่มีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งในสวนของการ

เลือกสรรผลิตภัณฑและการต้ังระดับราคา เพื่อเปนทางเลือกใหผูบริโภคไดจับจายสินคาไดเพิ่มข้ึน 

และสินคาที่คนกรุงเทพฯ นิยมเลือกซื้อใสกระเชาปใหมมากที่สุด ไดแก อาหารเสริมสุขภาพ (รอยละ 

48.0) รองลงมาคือ น้ําผัก/ผลไม (รอยละ 25.3) และขนมไทย/เบเกอร่ี (เคก คุกกี้ พาย และขนมอบ

ตาง ๆ) (รอยละ 14.7) ตามลําดับ (ฐานเศรษฐกิจ, 2557)  

 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคคุกกี้ของรสพร เจียมจริยธรรม (2551: 94) พบวา 

ผูบริโภคสวนใหญเปนผูหญิง รับประทานขนมคุกกี้ 1-2 คร้ังตอสัปดาห ถึงรอยละ 39.1 รับประทาน

คุกกี้ครั้งละ 6–10 ชิ้น รอยละ 48.0 แสดงใหเห็นวาคุกกี้มีโอกาส และปริมาณการบริโภคสูง  

โดยสถานท่ีที่ซื้อคุกกี้ คือ รานขายขนมอบที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ รอยละ 28.8 รองลงมาคือ

ซุปเปอรมารเก็ต รอยละ 22.6 สําหรับความคิดเห็นทางดานการปรับปรุงคุกกี้ที่จําหนายใน

ทองตลาด พบวา ผูบริโภคสวนใหญตองการใหปรับปรุงทางดานคุณคาทางโภชนาการรอยละ 26.9 

รองลงมาคือ ดานบรรจุภัณฑ รอยละ 25.6 สอดคลองกับ วราภรณ เสถียรนพเกา และคณะ  

(2551: บทคัดยอ) ซึ่งสํารวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทยพบวา กลุมตัวอยางอายุ 15 ปข้ึน

ไป รอยละ 1-10 กินคุกกี้ทุกวัน  
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ตารางที่ 15 สรุปประเด็นสําคัญทางการตลาดของคุกกี้ 

 

ประเด็นสําคัญทางการตลาด เหตุผล 

1. ทาํไมตองเลือกคุกกี ้ เพราะคนนิยม ซ้ือคุกกี้ เปนของขวัญ  ของฝาก 

นอกจากนี้ยังมีโอกาสและปริมาณการบริโภคสูง 

2. ทาํไมตองออกแบบบรรจุภัณฑใหม เพราะแนวโนมตลาดอาหารและเบเกอรี่ (เคก คุกกี้ 

พาย และขนมอบตาง ๆ มีการแขงขันกันอยางสูง 

และตอเนื่อง ทําใหตองออกแบบบรรจุภัณฑที่ความ

โดดเดนเปนเอกลักษณเพราะรูปลักษณบรรจุภัณฑ

แทบจะเปนทั ้งหมดที ่ทําใหเก ิดการตัดสินใจซื ้อ

สินคา 

 

 เมื่อทําการวิเคราะหจากสถิติ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวาการวางตําแหนงของ

ขนมคุกกี้ (Positioning) เปนหญิงกลุมวัยทํางาน ในชวงอายุ 20-50 ป สวนกลุมผูที่จะไดรับ

ของขวัญมากที่สุดเปนพอแม และญาติผูใหญ โดยสถานที่ในการจัดจําหนาย คือ รานขายขนม

อบที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับซึ่งอาจตั้งอยูในหางสรรพสินคา หรือแหลงชุมชนก็ได และปริมาณ

บรรจุ 6-10 ชิ้น  
 การวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
 จากบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทยที่ไดทําการศึกษาไวตอนตน ผูวิจัย

จึงไดออกแบบสอบถามทัศนคติ จากการวางตําแหนงผลิตภัณฑในการวิเคราะหดานการตลาด 

กลุมผูหญิงวัยทํางาน ในชวงอายุ 20-50 ป ที่มาซ้ือเบเกอร่ีรานขายขนมอบที่มีชื่อเสียงเปนที่

ยอมรับซึ่งอาจต้ังอยูในหางสรรพสินคา และแหลงชุมชน จํานวน 100 คน แสดงดังตารางที่ 16 – 

ตารางที่ 21 
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ตารางที่ 16 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

ดานรูปทรง 

 

ดานรูปทรง X  S.D. ระดับทัศนคติ 

1. รูปทรงบรรจุภัณฑคลายดอกไม ทําใหบรรจุภัณฑมีความออน

ชอยสวยงาม 

4.45 0.74 มาก 

2. รูปทรงบรรจุภัณฑทรงสูงทําใหสามารถจัดดิสเพลยแสดง

คุณลักษณะของขนมคุกกี้ใหโดดเดนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.45 0.76 มาก 

3. บรรจุภัณฑหอ 2 ชั้นเปนรักษาสภาพคุกกี้ใหอยูนานข้ึน 3.92 0.99 มาก 

4. เจาะชองแสดงสินคาเพื่อแสดงคุณลักษณะของคุกกี้ผูบริโภค

สามารถเลือกรสชาติของขนมคุกกี้ไดถูกในกรณีที่มีหลายรสชาติ 

3.99 0.96 มาก 

5. พื้นกลองมีลักษณะ 6 เหล่ียมทําใหสามารถต้ังได สะดวกในการ

วางเก็บ 

3.75 0.89 มาก 

รวม 4.11 0.49 มาก 

 

 จากตารางที่ 16 พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ ดานรูปทรง โดยรวม 

อยูในระดับมาก ( X = 4.11) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ รูปทรงบรรจุภัณฑคลายดอกไม ทําให

บรรจุภัณฑมีความออนชอยสวยงาม ( X = 4.45) และรูปทรงบรรจุภัณฑทรงสูงทําใหสามารถจัด   

ดิสเพลยแสดงคุณลักษณะของขนมคุกกี้ใหโดดเดนไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.45) รองลงมา 

เจาะชองแสดงสินคาเพื่อแสดงคุณลักษณะของคุกกี้ ผูบริโภคสามารถเลือกรสชาติของขนมคุกกี้ได

ถูกในกรณีที่มีหลายรสชาติ ( X = 3.99) และ ตํ่าที่สุดในขอ พื้นกลองมีลักษณะ เหล่ียมทําใหสามารถ

ต้ังได สะดวกในการวางเก็บ ( X = 3.75)  
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ตารางที่ 17 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

ดานเทคนิคการข้ึนรูป 

 

ดานเทคนิคการข้ึนรูป X  S.D. ระดับทัศนคติ 

1. ใชการจับจีบจากดานลางทาํใหเปดงาย 3.87 0.94 มาก 

2. ใชลักษณะการหอทําใหเปดงาย 3.94 0.95 มาก 

3. ใชเทคนิคการพับบรรจุภัณฑใหติดกนังายตอการแกะ และ 

 นํากลับไปใช 

3.99 0.82 มาก 

4. ไมใชกาวจึงไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 3.89 0.93 มาก 

5. สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการวางโชวได 3.11 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.76 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 17 พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ ดานเทคนิคการข้ึน

รูปโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.87) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ใชเทคนิคการพับบรรจุ

ภัณฑใหติดกันงายตอการแกะ และนํากลับไปใช ( X = 3.99) รองลงมา ใชลักษณะการหอทําให

เปดงาย ( X = 3.94) และตํ่าที่สุดในขอ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางโชวได ( X = 3.11)  
 
ตารางที่ 18 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

ดานวัสดุ 

 

ดานวัสดุ X  S.D. ระดับทัศนคติ 

1. ใชกระดาษเนื่องจากมีความคงรูปทําใหคุกกี้ไมแตกหัก 3.90 0.89 มาก 

2. ใชพลาสติกทําใหมองเห็นคุกกี้ไดอยางชัดเจน 3.80 0.89 มาก 

รวม 3.85 0.82 มาก 

 

 ตารางที่ 18 พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ ดานวัสดุ โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 3.85) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ใชกระดาษเนื่องจากมีความคงรูปทําให

คุกกี้ไมแตกหัก ( X = 3.90) รองลงมา ใชพลาสติกทําใหมองเห็นคุกกี้ไดอยางชัดเจน ( X = 3.80)  
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ตารางที่ 19 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

ดานประโยชนใชสอย 

 

ดานประโยชนใชสอย X  S.D. ระดับทัศนคติ 

1. สามารถหิ้วไดอยางสะดวก 3.89 0.96 มาก 

2. แกะงายสะดวกในการรับประทานคุกกี้ 3.76 0.90 มาก 

3. บรรจุภัณฑสามารถใชเปนจัดดิสเพลยแสดงคุณลักษณะของ

ขนมคุกกี้ใหโดดเดน เปนกลยุทธในการนําเสนอสินคา 

3.82 0.74 มาก 

4. สามารถใหเปนของขวัญในเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม 3.61 0.87 มาก 

รวม 3.77 0.62 มาก 

 

 ตารางที่ 19 พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอบรรจุภัณฑ ขนมคุกกี้ ดานประโยชนใชสอย 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.77) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สามารถหิ้วไดอยางสะดวก      

( X = 3.89) รองลงมา บรรจุภัณฑสามารถใชเปนจัดดิสเพลยแสดงคุณลักษณะของขนมคุกกี้ให

โดดเดน เปนกลยุทธในการนําเสนอสินคา ( X = 3.82) และ ตํ่าที่สุดในขอ สามารถใหเปนของขวัญ

ในเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม ( X = 3.61)  
 
ตารางที่ 20 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

ดานกราฟก 

 

ดานกราฟก X  S.D. ระดับทัศนคติ 

1. สีทองบงบอกราคาวาสูงกวาคุกกีท้ั่วไป 3.75 1.06 มาก 

2. ใชสีทองเพื่อส่ือถึงขนมคุกกีท้ี่มีเกรดระดับดีมาก 3.86 1.06 มาก 

3. ใชคูสีเหลือง สม และนํ้าตาลซ่ึงเปนสีที่บอกถึงความสด ใหม 

และเสริมสุขภาพ 

3.82 1.05 มาก 

รวม 3.88 0.95 มาก 
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 ตารางที่ 20 พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ ดานกราฟฟกโดยรวม

อยูในระดับมาก ( X = 3.81) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ใชสีทองเพื่อสื่อถึงขนมคุกกี้ที่มีเกรด

ระดับดีมาก ( X = 3.86) รองลงมา ใชคูสีเหลือง สม และน้ําตาล ซึ่งเปนสีที่บอกถึงความสดใหม 

และเสริมสุขภาพ ( X = 3.82) และนอยที่สุด ในขอสีทองบงบอกราคาวาสูงกวาคุกกี้ทั่วไป ( X = 

3.75)  

 

ตารางที่ 21 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

 

บรรจุภัณฑขนมคุกกี ้ X  S.D. ระดับทัศนคติ 

1. ดานรูปทรง 4.11 0.49 มาก 

2. ดานเทคนิคการข้ึนรูป 3.76 0.67 มาก 

3. ดานวัสดุ 3.85 0.82 มาก 

4. ดานประโยชนใชสอย 3.77 0.62 มาก 

5. ดานกราฟก 3.81 0.95 มาก 

รวม 3.86 0.55 มาก 

 

 ตารางที่ 21 พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ โดยรวมอยูในระดับมาก 

( X = 3.86) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานรูปทรง ( X = 4.11) รองลงมา ดานวัสดุ ( X  = 3.85) 

และ ตํ่าที่สุดในดานประโยชนใชสอย ( X = 3.77)  

 
สวนท่ี 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ และการประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรง

บันดาลใจขนมไทย    
 การออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ และประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจ

ขนมไทย ไดจากข้ันตอนการวิจัยสวนที่ 1 และ สวนที่ 2  มาบูรณาการแลวออกแบบบรรจุภัณฑ

ขนมคุกกี้ โดยนํารูปแบบเทคนิคการทํา ไดแก การจับจีบจากดานบน และไมใชกาวในการติด     

รวมกับโครงสรางที่เปนการหอทรงสูง โดยใชการสอดดวยตัวบรรจุภัณฑที่ ข้ึนรูป แสดงดัง

ภาพประกอบ 96-131 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การทําแบบรางชวงที่ 1 
 ชวงแบบรางที่ 1 เปนการนํารูปแบบเทคนิคการทําเชน การจับจีบจากดานบน และไม

ใชกาวในการติด รวมกับ โครงสรางที่เปนการหอทรงสูง โดยใชการสอดดวยตัวบรรจุภัณฑที่ข้ึนรูป 

การทําแบบรางชวงที่ 1 เพื่อหาความเหมาะสมระหวางเทคนิคการข้ึนรูป และโครงสรางในการ

ประกอบเขาดวยกัน 

 
 

  (1) 

  (2) 

  (3) 

 

ภาพท่ี 105 ภาพแบบราง 3 มิติ คนหาลักษณะ  

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากภาพที่ 105 (1) นํารูปแบบบรรจุภัณฑในแบบรางชวงที่ 1 มาใชเทคนิคการสอดใน

การปดฝา และมีเทคนิคการเปดในลักษณะใชนิ้วสอดลงไปในชองดานบน คลายกับเทคนิคการ

หยิบของขนมทองหยิบ โดยยังคงรูปแบบของรูปทรงที่มีลักษณะสูง 

 จากภาพที่ 105 (2) มีรูปแบบลักษณะหยิบจากดานบนในการดึงฝาออก และมีตัวล็อค

บรรจุภัณฑที่มีมุมสามารถสอดกับช้ินลางได โดยรูปแบบในการข้ึนรูปใชแบบเดียวกัน แตมีเทคนิค

การข้ึนรูปตางกัน 

 จากภาพที่ 105 (3) นํารูปแบบบรรจุภัณฑในแบบรางชวงที่ 1 มาใชฝาในลักษณะ

เทคนิคการสอดดวยตัวบรรจุภัณฑ เม่ือนําบรรจุภัณฑ 2 ชิ้นมาล็อคเขาดวยกัน เกิดรูปแบบการปด

ล็อคที่เขากันพอดี และยังคงเทคนิคการหยิบเปดจากดานบนบรรจุภัณฑ 

 ภาพประกอบที่ 105 แบบรางที่ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเห็นควรให

รูปแบบที่ 3 พัฒนาตอในดานการใชงาน และวัสดุที่หลากหลาย พรอมทั้งแบงออกเปนขนาด 3 

ขนาด คือ S  M และ L และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองวัสดุพลาสติกใสเพื่อโชวสินคาภายในได 
 การทําแบบรางสรุปสุดทาย 
 จากการพัฒนาตนแบบรางชวงที่ 1 ไดขอสรุปเพื่อนํามาพัฒนาแบบรางสุดทาย 

แสดงผลดังตาราง 

 

ตารางที่ 22   แสดงขอสรุปรูปแบบบรรจุภัณฑเพื่อทาํแบบรางสุดทาย 

 

โครงสราง เทคนิคการขึ้นรูป วัสดุ 
ประโยชน 

การใชงาน 
กราฟก 

1. รูปทรงคลายดอกไม  

2. รูปทรงสูง 

3. ใชรูปแบบซอนกัน   

2 ชั้น 

4. พื้นกลองมีลักษณะ 

6 เหล่ียม 

1. ใชการจับจีบจาก

ดานบน 

2. ใชการสอดบรรจุ

ภัณฑในการล็อค 

3. ไมใชกาว 

1. กระดาษปอนด 

2. กระดาษคราฟท 

3. กระดาษฟอยล 

4. Cup Stock Paper 

เคลือบ PE 1 ดาน 

ที่ 18 แกรม 

5. กระดาษเมทัลลิค 

6. พลาสติกใส 

7. ขนาด 200-300  

แกรม 

1. สามารถขึ้นรูป ได

งาย 

2. ขายปลีก แสดง

สินคา ณ จุดขาย 

3. ปรับเปล่ียนรูปแบบ 

การใชงานไดตาม

ความตองการ 

 

1. ใชกระดาษสีทอง 

2. ใชคูสีเหลืองสม

และนํ้าตาล 

3. สีโทนพรีเมียม 

4. สีขนมไทย 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วิธีพบัตนแบบ 
 ตนแบบถาด 

 
 

 

(1) (2)  

(3) (4)  

(5) (6)  
 

 

 

ภาพท่ี 106 วิธีพบัตนแบบถาด  

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(7) (8) 

(9) (10) 

(11) (12) 

(13) (14) 
 

 

ภาพท่ี 107 วิธีพบัตนแบบถาด  

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(15) (16) 
 

 

ภาพท่ี 108 วิธีพบัตนแบบถาด  

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 จากภาพที ่106 (1) พับมุมกระดาษซายและขวาลงพรอมกัน  

 จากภาพที ่106 (2) จับมุมทีพ่ับแลว พับลงไปดานลาง  

 จากภาพที ่ 106 (3-6), และภาพที ่ 107 (7-13) ทาํซํ้าตามข้ันตอนภาพที ่ 1 และ 2 จน

ครบ 6 มุม 

 จากภาพที ่107 (14) แบบถาดที่สําเร็จแลว 

 จากภาพที ่108 (15) นาํแบบถาดภาพที่ 14 จํานวน 2 อันมาปดไดรูปแบบเปนแบบมีฝาปด 

 จากภาพที ่ 108 (16) นาํแบบถาดภาพที ่ 14 จํานวน 2 อันมาวางคว่าํดานลาง 1 อัน 

แลวซอนแบบหงายดานบน 1 อัน ไดรูปแบบดิสเพลยทรงสูง แบบที ่1 
 

 ตนแบบถาด 2 มุม 
 

 

  (1)  (2) 
  

 

ภาพท่ี 109 วิธีพบัตนแบบถาด 2 มุม  

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  (3)  (4) 

  (5)  (6)  

  (7)  (8) 
 

 

ภาพท่ี 110 วิธีพบัตนแบบถาด 2 มุม   

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 จากภาพที ่109 (1) พับมุมกระดาษซายและขวาลงพรอมกัน  

 จากภาพที ่109 (2) จับมุมทีพ่ับแลว พับลงไปดานลาง  

 จากภาพที ่110 (3) พับมุมที ่2 แบบเดียวกบัข้ันตอนที ่1-2 ตอจากมุมแรก  

 จากภาพที ่110 (4-7) เวน 1 มุม แลวพับแบบเดียวกับข้ันตอนที่ 1-2 พับ 2 มุม 

 จากภาพที ่110 (8) แบบถาด 2 มุมที่สําเร็จแลว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตนแบบถาด 3 มุม 
 

 

  (1)  (2) 

  (3)  (4) 

  (5)  (6) 

  (7) 
 

 
ภาพท่ี 111 วิธีพบัตนแบบถาด 3 มุม  

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากภาพที ่111 (1) พับมุมกระดาษซายและขวาลงพรอมกัน  

 จากภาพที ่111 (2) จับมุมทีพ่ับแลว พับลงไปดานลาง  

 จากภาพที ่111 (3-4) เวน 1 มุม แลวพับแบบเดียวกับข้ันตอนที่ 1-2 พับ 1 มุม 

 จากภาพที ่111 (5-6) เวน 1 มุม แลวพับแบบเดียวกับข้ันตอนที่ 1-2  

 จากภาพที ่111 (7) แบบถาด 3 มุมที่สําเร็จแลว 

 

 ตนแบบถาด 4 มุม 
 

 

  (1)  (2) 

  (3)  (4) 

  (5) 
 

 
ภาพท่ี 112 วิธีพบัตนแบบถาด 4 มุม   

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากภาพท่ี 112 (1) พับมุมกระดาษซายและขวาลงพรอมกัน  

 จากภาพท่ี 112 (2) จับมุมที่พับแลว พับลงไปดานลาง 

 จากภาพท่ี 112 (3-4) พับแบบเดียวกับข้ันตอนที่ 1-2 พับมุมในทิศทางตรงขามกับ 

มุมที่ 1  

 จากภาพท่ี 112 (5) แบบถาด 4 มุมที่สําเร็จแลว 

 

 ตนแบบดิสเพลยรูปทรงดอกไมและแบบดิสเพลยทรงสูง (เฉพาะสวนถาดกวาง) 

 
 

 

  (1)  (2) 
 

  (3)  (4) 
   

 
ภาพท่ี 113 วิธีตนแบบดิสเพลยรูปทรงดอกไมและแบบดิสเพลยทรงสูง (เฉพาะสวนถาดกวาง)  

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  (5)  (6) 

  (7)  (8) 
 

 
ภาพท่ี 114 วิธีตนแบบดิสเพลยรูปทรงดอกไมและแบบดิสเพลยทรงสูง (เฉพาะสวนถาดกวาง)   

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 จากภาพที่ 113 (1-4) และภาพที่ 114 (5-6) พับมมุตรงกลางกดลงที่ละมุมจนครบ      

6 มุม 

 จากภาพที่ 114 (7) วางถาดกวางไวดานลางแลวนําถาดที่พับ 6 มุมไวดานบน ได

รูปแบบดิสเพลยรูปทรงดอกไม 

 จากภาพที ่114 (8) วางถาดที่พับ 6 มุม คว่ําลงดานลางแลวนําถาดกวางวางซอนทับไว

ดานบน ไดรูปแบบดิสเพลยทรงสูง แบบที ่2 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตนแบบรางสรุปสุดทาย 
 

  
 

ภาพที ่115 แสดงแบบรางสรุปสุดทาย ดานขาง 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่116 แสดงแบบรางสรุปสุดทาย ดานขาง 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่117 แสดงแบบรางสรุปสุดทาย ดานบน 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่118 แสดงแบบรางสรุปสุดทาย ดานลาง 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่119 แสดงบรรจุภัณฑ 3 ขนาด S M และ L ไดแกขนาด 5, 7, 9 เซนติเมตร ตามลําดับ 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 
รูปแบบการใชงาน 
 

 
 

ภาพที ่120 แสดงการใชงานท่ี 1 แบบมีฝาปด 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่121 แสดงการใชงานท่ี 2 แบบดิสเพลยรูปทรงดอกไม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่122 แสดงการใชงานท่ี 3 แบบดิสเพลยทรงสูง แบบที่ 1 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่123 แสดงการใชงานท่ี 4 แบบดิสเพลยทรงสูง แบบที่ 2 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่124 แสดงการใชงานท่ี 5 แบบถาด 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่125 แสดงการใชงานท่ี 6 แบบถาด 2 มุม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 

 
 

ภาพที ่126 แสดงการใชงานท่ี 7 แบบถาด 3 มุม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่127 แสดงการใชงานท่ี 8 แบบถาด 4 มุม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 
วัสดุและสี 
 

 
 

ภาพที ่128 กระดาษปอนด 200 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่129 กระดาษคราฟท 230 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่130 Cup Stock Paper เคลือบ PE 1 ดาน ที ่18 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่131 กระดาษฟรอยลสีทองเงา 300 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่132 พลาสติกใส 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่133 กระดาษปอนดสีตาง ๆ 220 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่134 กระดาษปอนดสีขนมไทย 220 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่135 กระดาษเมทัลลิคสีโทนพรีเมยีม 250 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่136 ตัวอยางสีเขียว กระดาษปอนด 220 แกรม แสดงการผสมระหวางสี  

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่137 ตัวอยางการใชวัสดุกระดาษและพลาสติกใสเพื่อโชวสินคา 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่138 ตัวอยางการใชวัสดุกระดาษและพลาสติกใสเพื่อโชวสินคา 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่139 กระดาษปอนด 2 สี แสดงคูสี เหลืองสม และสีน้ําตาล 220 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่140 กระดาษเมทัลลิค แสดงสีทอง 250 แกรม 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่141 แสดงขนาด S M L สีทอง 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่142 แสดงขนาด S ชุดอาหารวาง 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่143 แสดงขนาด M ชุดครอบครัว 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่144 แสดงขนาด L ชุดของขวัญ 

 (ถายโดยผูวิจยั เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย  
 ผลการประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย จากผูเชี่ยวชาญดาน

การออกแบบบรรจุภัณฑ ดานบรรจุภัณฑอาหาร ดานขนมไทย และดานทัศนศิลป พบวา 

 ประเด็นที่ 1 การสะทอนเอกลักษณขนมไทย 

 ผูเชี่ยวชาญทุกทานแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาบรรจุภัณฑตนแบบ

สามารถสะทอนเอกลักษณขนมไทยไดอยางสมบูรณแบบ เมื่อเห็นแลวทําใหนึกถึงขนมทองหยิบซึ่ง

มีความงดงาม และเปนเอกลักษณ ไมซ้ําแบบใคร  

 ประเด็นที่ 2 ความเหมาะสมในการข้ึนรูป 

 ผูเชี่ยวชาญทุกทานแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา การข้ึนรูปของบรรจุภัณฑ

มีเทคนิคที่เหมาะสมที่มาก ไมมีการตัดเจาะ หรือการเย็บ และใชงานงายไมยุงยาก จึงมีศักยภาพ

ในการผลิต เพราะสามารถลดตนทุน เนื่องจากทําจากวัสดุชิ้นเดียวที่ราคาไมแพง และหางาย 

 ประเด็นที่ 3 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช 

 ผูเช่ียวชาญทุกทานแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา วัสดุที่ใชมีความ

เหมาะสม การใชกระดาษทําใหสามารถพิมพไดหลายสีอยางสวยงาม มีความยืดหยุน คงรูป หา

งาย ราคาถูก ปลอดภัยตอผูบริโภค และยังเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม สวนพลาสติกที่ทําให

มองเห็นผลิตภัณฑดานในก็สามารถดึงดูดใจผูบริโภคไดเปนอยางดี 

  ประเด็นที่ 4 ประโยชนใชสอย 

 ผูเชี่ยวชาญทุกทานแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา บรรจุภัณฑตนแบบมี

ประโยชนใชสอยไดหลายประการ นอกจากจะใสขนมคุกกี้แลว ยังเหมาะที่จะนําไปเปนของฝาก 

ของขวัญที่ดูดี เหมาะกับการตลาดสมัยใหมในปจจุบัน  

 ประเด็นที่ 5 ความเหมาะสมของสีที่ใช 

 ผูเชี่ยวชาญทุกทานแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา บรรจุภัณฑตนแบบมี

การใชสีไดอยางเหมาะสม การใชสีพาสเทลใหอารมณของขนมหวานไดดี สีสันสดใส ดูสะอาดตา 

นารับประทาน ทําใหนึกถึงสีของไขที่ใชทําขนมไทยไดดี สวนพลาสติกใสก็โชวสีสันของขนมได

อยางเปนธรรมชาติ สีสันของบรรจุภัณฑจะสามารถเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี  

 ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ผูเชี่ยวชาญทุกทานแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา บรรจุภัณฑตนแบบนี้

สามารถตอบสมมุติฐาน และวัตถุประสงคในการวิจัยไดอยางสมบูรณแบบ บรรจุภัณฑตนแบบ

สามารถนําไปประยุกต และพัฒนาเปนบรรจุภัณฑสําหรับสินคาไดหลายแบบ เนื่องจากเปน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บรรจุภัณฑที่มีความคิดสรางสรรคที่สะทอนเอกลักษณความเปนไทย มีความแปลกใหม ไมซ้ําแบบ

ใคร นอกจากนี้ผูเช่ียวชาญยังเสนอแนะใหผูวิจัยทําเปนคูมือในการทําข้ึนมาเพื่อใหคนที่สนใจได

ศึกษาดวย  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

เอกลักษณของขนมไทย ศึกษาทดลองข้ึนรูปบรรจุภัณฑ ออกแบบ และพัฒนาแนวทางการประเมิน

รูปแบบกราฟกขนมไทย และศึกษาผลการออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนม

ไทย ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกลักษณขนมไทย และดึงจุดเดนของขนมไทยที่เปนที่รูจัก ไดแก ขนม

ทองหยิบ ซึ่งมีรูปทรงสวยงาม และนอกจากน้ียังใชเทคนิคการหอของไทยมาประยุกตใชในการข้ึน

แบบไดอยางลงตัว ทําใหบรรจุภัณฑตนแบบมีความสวยงาม โดดเดน สะทอนเอกลักษณขนมไทย

ไดอยางลงตัว สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหเอกลักษณขนมไทย  
  ขนมไทยที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษาในคร้ังนี้ คือ ขนมไทยมงคล 9 ชนิด ไดแก ขนมช้ัน 

ขนมถวยฟู ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน จามงกุฎ เสนหจันทน และทองเอก ซึ่งขนมแต

ละชนิดลวนมีเสนห แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ และมีชื่อ

เรียกที่บงบอกถึงคุณคา และแฝงไปดวยความหมายอันเปนสิริมงคล ผูวิจัยไดวิเคราะหเอกลักษณ

ขนมไทย จําแนกตามรูปราง โครงสราง เทคนิคการข้ึนรูป ความสมดุล กราฟก และสี พบวา ขนม

แตละประเภทมีเอกลักษณแตกตางกันออกไป และมีความหลากหลาย แตส่ิงที่เปนเอกลักษณ

รวมกัน คือ ความสมดุล ซึ่งขนมไทยทั้ง 9 ชนิดมีลักษณะสมมาตรเหมือนกัน ผูวิจัยจึงทําการเลือก

ขนมไทยที่มีเอกลักษณ และเปนที่รูจักมากที่สุด โดยการสอบถามนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 10 

คน พบวา ขนมไทยที่รูจักมากที่สุด คือ ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง และความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกลักษณของ ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง ในดานลักษณะโครงสราง

รูปทรงที่สะทอนเอกลักษณขนมไทย มากที่สุด คือ ขนมทองหยิบ รองลงมา คือ ขนมฝอยทอง และ

นอยที่สุด คือ ขนมทองหยอด สวนลักษณะของสีที่ทําใหนึกถึงขนมไทย มีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจาก

มากที่สุดถึงนอยที่สุด คือ สีเหลืองสม สีเหลือง สีเขียว สีชมพู สีน้ําตาล สีมวง สีขาว และสีแดง และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คูสีที่แสดงถึงเอกลักษณของขนมไทย มากที่สุด คือ คูสีเหลืองสม กับสีน้ําตาล และรองลงมา คือ คู

สีเหลือง กับสีน้ําตาล และลักษณะการใชงานที่ถอดแบบมาจากขนมไทย มากที่สุด คือ ขนมทองหยิบ 

รองลงมา คือ ขนมฝอยทอง และนอยที่สุด คือ ขนมทองหยอด ดังนั้นเอกลักษณขนมไทยที่โดดเดนมี

ลักษณะโครงสรางรูปทรงแบบขนมทองหยิบ มีสีเหลืองสม มีคูสีเหลืองสม กบัสีน้าํตาล และมีลักษณะ

การใชงานแบบขนมทองหยิบ  
 2. ผลการทดลองขึ้นรูปบรรจุภัณฑ ออกแบบ และพัฒนาแนวทางการประเมิน
รูปแบบกราฟกขนมไทย   
  จากผลการวิเคราะหเอกลักษณขนมไทยผูวิจัยไดทดลองข้ึนรูปบรรจุภัณฑได 9 

รูปแบบ และไดทําการประเมินโดยสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการเบเกอร่ี และผูบริโภคที่

มีตอรูปแบบบรรจุภัณฑ พบวา รูปแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทยที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 

ลําดับแรก คือ บรรจุภัณฑ 4 รองลงมา บรรจุภัณฑ 5 และบรรจุภัณฑ 2 ตามลําดับ ผูวิจัยจึงนํา

บรรจุภัณฑทั้ง 3 แบบ มาออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑคร้ังที่ 2 ได 4 รูปแบบ และทําการวิเคราะห

ขอดี ขอเสีย และแนวทางแกไขปรับปรุง พบวา รูปแบบที่ 3 มีขอดีมากท่ีสุด คือ ใชกระดาษแผน

เดียวข้ึนรูปโดยไมใชกาว มีความแข็งแรง และบรรจุไดปริมาณมาก สวนขอเสีย คือ ขาดตัวปดบรรจุ

ภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกขอดีของรูปแบบที่ 3 มาพัฒนาบรรจุภัณฑมาพัฒนาในข้ันตอนตอไป 

พรอมทั้งแกไขปญหาตัวล็อคบรรจุภัณฑ โดยใชแนวคิดของบรรจุภัณฑขนมไทยในสมัยกอนซึ่งใช

วัสดุจากธรรมชาติในการหอดวยวิธียึดดวย ไมกลัด ตอก และการสวม จากน้ันจึงเลือกรูปแบบการ

หอขนม โดยการสอบถามจากนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑจํานวน 10 คน 

พบวา ลําดับแรก คือการหอทรงสูง ดวยการกลัด รองลงมา การสวมดวยตัววัสดุที่หอ และการหอ

แบบขาวตมมัด ดวยการใชตอก สวนการหอทรงสูงขอเสียคือการกลัด เนื่องจากมีลักษณะแหลมคม 

และเพิ่มชิ้นสวนของการข้ึนรูปบรรจุภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกตัวล็อคบรรจุภัณฑการสวมที่เปน

รูปแบบที่เลือกรองลงมาแสดงใหเห็นการสวมเปนตัวล็อคบรรจุภัณฑที่นาสนใจที่สุดในการสะทอน

เอกลักษณของขนมไทย นอกจากนั้นยังพบวาขนมไทยนิยมการหอแบบ 2 ชั้น ซึ่งพบไดในการหอ

ขนมไทยดวยใบตอง  

  ผลการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด พบวา ขนมคุกกี้เปนขนมที่เลือกใชสําหรับ 

บรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย เนื่องจาก คนนิยมซ้ือคุกกี้เปนของขวัญ ของฝาก นอกจากนี้

ยังมีโอกาสและปริมาณการบริโภคสูง แตแนวโนมตลาดคุกกี้มีการแขงขันกันอยางสูงและตอเนื่อง 

ทําใหตองออกแบบบรรจุภัณฑที่ความโดดเดนเปนเอกลักษณเพราะรูปลักษณบรรจุภัณฑแทบจะ

เปนทั้งหมดที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา และการวางตําแหนงของขนมคุกกี้ (Positioning) เปน

หญิงกลุมวัยทํางาน ในชวงอายุ 20-50 ป สวนกลุมผูที่จะไดรับของขวัญมากที่สุดเปนพอแม และ

   ส
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ญาติผูใหญ โดยสถานที่ในการจัดจําหนายคือ รานขายขนมอบที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับซึ่งอาจต้ังอยู

ในหางสรรพสินคา หรือแหลงชุมชนก็ได และปริมาณบรรจุ 6-10 ชิ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสอบถาม

ทัศนคติ จากกลุมผูหญิงวัยทํางาน ในชวงอายุ 20-50 ป ที่มาซ้ือเบเกอร่ีรานขายขนมอบทีม่ชีือ่เสยีง

เปนที่ยอมรับซ่ึงอาจต้ังอยูในหางสรรพสินคา และแหลงชุมชน จํานวน 100 คน พบวา ผูบริโภคมี

ทัศนคติตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ ดานรูปทรง โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ 

รูปทรงบรรจุภัณฑคลายดอกไม ทําใหบรรจุภัณฑมีความออนชอยสวยงาม ดานเทคนิคการข้ึนรูปโดย

รวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ใชเทคนิคการพับบรรจุภัณฑใหติดกันงายตอการ

แกะ และนํากลับไปใช ดานวัสดุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ใชกระดาษ

เนื่องจากมีความคงรูปทําใหคุกกี้ไมแตกหัก ดานประโยชนใชสอย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มี

คาเฉล่ียสูงที่สุดคือ สามารถหิ้วไดอยางสะดวก ดานกราฟกโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุดคือ ใชสีทองเพื่อส่ือถึงขนมคุกกี้ที่มีเกรดระดับดีมาก  
 3. ผลการออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย 
  จากการนําขั้นตอนการวิจัยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 มาบูรณาการแลวออกแบบ

บรรจุภัณฑขนมคุกกี้ โดยนํารูปแบบเทคนิคการทํา ไดแก การจับจีบจากดานบน และไมใชกาวใน

การติด รวมกับ โครงสรางที่เปนการหอทรงสูง โดยใชการสอดดวยตัวบรรจุภัณฑที่ข้ึนรูป พบวา 

สามารถออกแบบบรรจุภัณฑตนแบบ ไดดังนี้ 

  3.1 บรรจุภัณฑตนแบบที่มีลักษณะการใชงาน 8 แบบ ดังนี้  

   แบบที่ 1 มีฝาปด 

   แบบที่ 2 ดิสเพลยรูปทรงดอกไม 

   แบบที่ 3 แบบดิสเพลยทรงสูง 1  

   แบบที่ 4 แบบดิสเพลยทรงสูง 2  

   แบบที่ 5 ถาด  

   แบบที่ 6 ถาด 2 มุม  

   แบบที่ 7 ถาด 3 มุม  

   แบบที่ 8 ถาด 4 มุม  

  3.2 บรรจุภัณฑตนแบบที่มี 3 ขนาด ดังนี้  

   ขนาดเล็ก (S)  5 เซนติเมตร  ขนาดบรรจุ  25- 50 กรัม 

   ขนาดกลาง (M) 7 เซนติเมตร  ขนาดบรรจุ  50 - 100 กรัม  

   ขนาดใหญ (L) 9 เซนติเมตร  ขนาดบรรจุ  200 - 300 กรัม  
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  3.3 บรรจุภัณฑตนแบบที่มีวัสดุ ดังนี้ 

   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 

   กระดาษเมทัลลิคสีโทนพรีเมียม 250 แกรม 

 ลักษณะการใชงาน ขนาด และวัสดุ สามารถประยุกตใชงานตามความเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑคุกกี้ที่ตองการ ซึ่งสามารถประยุกตใชไดอยางหลากลาย 

 ผลการประเมินบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย จากผูเชี่ยวชาญดาน

การออกแบบบรรจุภัณฑ ดานบรรจุภัณฑอาหาร ดานขนมไทย และดานทัศนศิลป พบวา บรรจุภัณฑ

ตนแบบสามารถสะทอนเอกลักษณขนมไทยไดอยางสมบูรณแบบ การขึ้นรูปของบรรจุภัณฑมี

เทคนิคที่เหมาะสมที่มาก ไมมีการตัดเจาะ หรือการเย็บ และใชงานงายไมยุงยาก จึงมีศักยภาพใน

การผลิต เพราะสามารถลดตนทุน เนื่องจากทําจากวัสดุชิ้นเดียวที่ราคาไมแพง และหางาย วัสดุที่

ใชมีความเหมาะสม การใชกระดาษทําใหสามารถพิมพไดหลายสีอยางสวยงาม มีความยืดหยุน 

คงรูป หางาย ราคาถูก ปลอดภัยตอผูบริโภค และยังเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม สวนพลาสติกที่ทํา

ใหมองเห็นผลิตภัณฑดานในก็สามารถดึงดูดใจผูบริโภคไดเปนอยางดี มีประโยชนใชสอยไดหลาย

ประการ นอกจากจะใสขนมคุกกี้แลว ยังเหมาะที่จะนําไปเปนของฝาก ของขวัญที่ดูดี เหมาะกับ

การตลาดสมัยใหมในปจจุบัน มีการใชสีไดอยางเหมาะสม การใชสีพาสเทลใหอารมณของขนม

หวานไดดี สีสันสดใส ดูสะอาดตา นารับประทาน ทําใหนึกถึงสีของไขที่ใชทําขนมไทยไดดี สวน

พลาสติกใสก็โชวสีสันของขนมไดอยางเปนธรรมชาติ สีสันของบรรจุภัณฑจะสามารถเพิ่มมูลคา

ของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และบรรจุภัณฑตนแบบนี้สามารถตอบสมมุติฐาน และวัตถุประสงค

ในการวิจัยไดอยางสมบูรณแบบ บรรจุภัณฑตนแบบสามารถนําไปประยุกต และพัฒนาเปนบรรจุ

ภัณฑสําหรับสินคาไดหลายแบบ เนื่องจากเปนบรรจุภัณฑที่มีความคิดสรางสรรคที่สะทอน

เอกลักษณความเปนไทย มีความแปลกใหม ไมซ้ําแบบใคร นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังเสนอแนะให

ผูวิจัยทําเปนคูมือในการทําข้ึนมาเพื่อใหคนที่สนใจไดศึกษาดวย 
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อภิปรายผล 
 1. การวิเคราะหเอกลักษณขนมไทย  
  จากการวิเคราะหเอกลักษณขนมไทย 9 พบวา ขนมแตละประเภทมีเอกลักษณ

แตกตางกันออกไป และมีความหลากหลายแตส่ิงที่เปนเอกลักษณรวมกัน คือ ความสมดุล ซึ่งขนม

ไทยทั้ง 9 ชนิดมีลักษณะสมมาตรเหมือนกัน และเอกลักษณขนมไทยที่โดดเดนมีลักษณะโครงสราง

รูปทรงแบบขนมทองหยิบ มีสีเหลืองสม มีคูสีเหลืองสม กับสีน้ําตาล และมีลักษณะการใชงานแบบ

ขนมทองหยิบ แสดงวาขนมทองหยิบเปนขนมที่สะทอนเอกลักษณของขนมไทยมากที่สุด อาจเปน

เพราะขนมทองหยิบเปนขนมที่คนนิยมรับประทาน และรูจักมากที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากลักษณะ

งดงามคลายดอกไมสีทองซ่ึงตองใชความสามารถ และความพิถีพิถันเปนอยางมากในการ

ประดิดประดอยจับกลีบใหมีความงดงามเหมือนกลีบดอกไมชื่อขนมทองหยิบเปนช่ือสิริมงคลเชื่อ

วาหากนําไปใชประกอบพิธีมงคลตาง ๆ หรือใหเปนของขวัญแกใครแลวจะทําใหเกิดความมั่งค่ัง

รํ่ารวยหยิบจับการงานส่ิงใดก็จะรํ่ารวยมีเงินมีทอง สมดังชื่อ "ทองหยิบ"  
 2. การทดลองขึ้นรูปบรรจุภัณฑ ออกแบบ และพัฒนาแนวทางการประเมิน
รูปแบบกราฟกขนมไทย  
  จากผลการทดลองข้ึนรูปบรรจุภัณฑ ออกแบบ และพัฒนาแนวทางการประเมิน

รูปแบบกราฟกขนมไทย ทําใหไดตนแบบบรรจุภัณฑที่มีขอดีมากที่สุด คือ ใชกระดาษแผนเดียวข้ึน

รูป ซึ่งเทคนิคการใชกระดาษแผนเดียวในการข้ึนรูป สอดคลองกับเทคนิคการหอขนมไทยโดยใช

ใบตอง เชน หอหมก ขาวตมผัด ขนมกลวย ขนมตาล ขนมใสไส เปนตน นอกจากนี้ยังไมใชกาว มี

ความแข็งแรง ข้ึนรูปไดงาย และบรรจุไดปริมาณมาก สวนขอเสีย คือ ขาดตัวปดบรรจุภัณฑ ผูวิจัย
แกไขปญหาตัวล็อคบรรจุภัณฑ โดยนํามาจากแนวคิดของบรรจุภัณฑขนมไทยในสมัยกอนซ่ึงใช
วัสดุจากธรรมชาติในการหอดวยวิธียึดดวย ไมกลัด ตอก และการสวม เปนตน จากนั้นจึงเลือก
รูปแบบการหอขนม โดยการสอบถามจากนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
จํานวน 10 คน พบวา ลําดับแรก คือการหอทรงสูง ดวยการกลัด รองลงมา การสวมดวยตัววัสดุที่
หอ และการหอแบบขาวตมมัด ดวยการใชตอก สวนการหอทรงสูงขอเสียคือการกลัด เนื่องจากมี
ลักษณะแหลมคม และเพิ่มช้ินสวนของการข้ึนรูปบรรจุภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกตัวล็อคบรรจุ
ภัณฑการสวมที่เปนรูปแบบที่เลือกรองลงมาแสดงใหเห็นการสวมเปนตัวล็อคบรรจุภัณฑที่นาสนใจ
ที่สุดในการสะทอนเอกลักษณของขนมไทย นอกจากนั้นยังพบวาขนมไทยนิยมการหอแบบ 2 ชั้น 
ซึ่งพบไดในการหอขนมไทยดวยใบตอง สวนการวิเคราะหขอมูลทางการตลาดซึ่งพบวา ตลาด

อาหาร และเบเกอร่ี (เคก คุกกี้ พาย และขนมอบตาง ๆ) ใน พ.ศ. 2556 มีการแขงขันกันอยางสูง และ

ตอเนื่อง แนวโนมการตลาดเบเกอร่ี (เคก คุกกี้ พาย และขนมอบตาง ๆ) สอดคลองกับคาใชจายใน
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การรับประทานอาหารวางของคนไทยคอนขางสูง ทั้งนี้ทางศูนยวิจัยกสิกรไทยวิเคราะหวาแนวโนม

ที่กําลังเกิดข้ึนในตลาดเบเกอร่ีก็คือ การนําเสนอผลิตภัณฑแนวสุขภาพที่เพิ่มมากข้ึน การเขามา

ของแฟรนไชสของตางประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอร่ีที่มีรสชาติของอาหารทองถิ่น รูปแบบ

การรับประทานเบเกอร่ีของคนสมัยใหมที่นิยมออกไปนั่งทานที่รานมากข้ึนโดยเฉพาะรานที่เนน

ความเปนโฮมเมดหรืออบสดในราน รวมทั้งความยินดีที่จะจายเพิ่มมากข้ึนสําหรับการบริโภค เบเกอ

ร่ีที่ใหความพึงพอใจทั้งรสชาติ คุณภาพและความทันสมัย (เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน), 2556 : 31) นอกจากนี้ในเทศกาลตาง ๆ เบเกอรี่ยังไดรับความนิยมในการซื้อเปน

ของขวัญอีกดวย และจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคคุกกี้ของ รสพร เจียมจริยธรรม (2551: 94) 

พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนผูหญิง รับประทานขนมคุกกี้ 1-2 คร้ังตอสัปดาห ถึงรอยละ 39.1 

รับประทานคุกกี้คร้ังละ 6–10 ชิ้น รอยละ 48.0 แสดงใหเห็นวาคุกกี้มีโอกาส และปริมาณการ

บริโภคสูง โดยสถานท่ีที่ซื้อคุกกี้ คือ รานขายขนมอบที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ รอยละ 28.8 

รองลงมา คือ ซุปเปอรมารเก็ต รอยละ 22.6 สําหรับความคิดเห็นทางดานการปรับปรุงคุกกี้ที่

จําหนายในทองตลาด พบวา ผูบริโภคสวนใหญตองการใหปรับปรุงทางดานคุณคาทางโภชนาการ

รอยละ 26.9 รองลงมา คือ ดานบรรจุภัณฑ รอยละ 25.6 สอดคลองกับ วราภรณ เสถียรนพเกา, 

และคณะ (2551: บทคัดยอ) ซึ่งสํารวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทยพบวา กลุมตัวอยาง

อายุ 15 ปข้ึนไป รอยละ 1-10 กินคุกกี้ทุกวัน เมื่อนํามาบูรณาการการทดลองข้ึนรูปบรรจุภัณฑ 

ออกแบบ และพัฒนาแนวทางการประเมินรูปแบบกราฟกขนมไทย จึงไดตนแบบบรรจุภัณฑขนม

คุกกี้จากแรงบันดาลในขนมไทย 
 3. การออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย 
  การออกแบบบรรจุภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทยคร้ังนี้ ไดแนวคิดจาก

ขนมทองหยิบซ่ึงสามารถนํามาออกแบบบรรจุภัณฑไดอยางลงตัว และสามารถประยุกตใชไดอยาง

หลากหลาย อาจเปนเพราะ วัสดุที่ผูวิจัยเลือกใชเปนกระดาษแผนเดียวซ่ึงมีวิธีพับที่หลากหลาย

แลวแตวัตถุประสงคของผูใช ทั้งแบบดิสเพลย มีฝาปด และแบบถาด จากผลการประเมินบรรจุ

ภัณฑขนมคุกกี้จากแรงบันดาลใจขนมไทย จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ดาน

บรรจุภัณฑอาหาร ดานขนมไทย และดานทัศนศิลป ยังพบวา ผูเชี่ยวชาญทุกทานแสดงความ

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาบรรจุภัณฑตนแบบสามารถสะทอนเอกลักษณขนมไทยไดอยาง

สมบูรณแบบ สอดคลองกับสมมุติฐานและวัตถุประสงคที่ผูวิจัยไดต้ังไว  
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ขอเสนอแนะ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลุย กานตสมเกียรติ: เพิ่มเติมการเช่ือมโยงผลงานในเร่ือง

จํานวนที่เกิดข้ึน 6 เหล่ียมสอดคลองกับขนมไทยอยางไร  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐไท พรเจริญ: เพิ่มเติมในสวนของฝาปดแนะนําใหเปนฝาใส

แบบกลมแลวพับเขามุม เพื่อทําใหดันรูปทรงของตัวถาด ชวยใหโชวสินคาไดแบบเรียบ ๆ แลว

สกรีนโลโกดานบนเพื่อสรางความนาสนใจ นอกจากนี้ยังชวยประหยัดตนทุนไดอีกทางหนึ่ง 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิสักก สินธุภัค: เพิ่มเติมในเร่ืองจํานวนตัวเลข อาจมีการ

เชื่อมโยงกับรูปทรง เพิ่มเติมในสวนเคร่ืองมือพับขอบที่ใชในการผลิต เคร่ืองมือเฉพาะที่ใชพัฒนา 

เชน ชอน หรือการพับแบบ Pre-Fold ชวยใหรอยพับมีความประณีต และทําใหผูที่ข้ึนรูปบรรจุภัณฑ

สะดวกยิ่งข้ึน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปฐวี ศรีโสภา: เพิ่มเติมในเร่ืองดังตอไปนี้ ดานกราฟก ควรระบุ

โดยการยกตัวอยาง แบรนดสินคา ควรใส อย. ปริมาณ และสวนประกอบของอาหารถาสินคามอีายุ

เกิน 2 วัน ในสวนการทําภาพลักษณหากเนนตองการเนนสินคา บรรจุภัณฑที่มีสีมากจะทําให

สินคาไมโดดเดน อาจทําฝาใสเพื่อลดในสวนของเร่ืองสี โดยการฉีดพลาสติกเรียบเปนฝาปดแทนได 

ดานสินคา อาจปรับสินคาภายใน เชน การปรับตัวคุกกี้เปนรูปแบบเหมือนขนมไทย หรือใสสินคา

ขนมไทยชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถเก็บไดนาน เชน ทองมวน ดานแบบสอบถาม ควรระบุ CMYK ใหกับ

ขนมไทย และสีบนบรรจุภัณฑควรหลีกเล่ียงสีสําเร็จจากกระดาษโรงงาน ใหกําหนดสีข้ึนมาเอง 

 สําหรับผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาตอ หรือนําแนวทางที่ผูวิจัยทําข้ึนไปพัฒนาตอ อาจ

พัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ หรืออาจนําแรงบันดาลใจไปพัฒนาเปนบรรจุภัณฑที่

ใกลเคียงจากผูวิจัย 
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          แบบสอบถามชุดที่ 1 

 
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

เรื่อง เอกลกัษณของขนมไทย 
 

คําชี้แจง แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 

 สวนที่ 2   ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกลักษณของขนมไทย 

 สวนที่ 3   ขอเสนอแนะ   

 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 
คําชี้แจง กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

 

ชื่อ- นามสกุล.......................................................................................................................... 
 
ตําแหนง................................................................................................................................. 
 
สถานทีท่ํางาน......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
วุฒิทางการศึกษา.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
ประสบการณดานบรรจุภัณฑ................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกลักษณของขนมไทย 
คําชี้แจง ใหทานเลือกเอกลักษณของขนมไทยที่นาสนใจมากที่สุด โดยทําเคร่ืองหมาย  ใน

ชองคําตอบ ดังนี้คือ 

 
1. ทานคิดวารูปทรงใดตอไปน้ีที่ทําใหนึกถึงขนมไทยมงคลมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ลักษณะ) 

 

ลักษณะโครงสรางรูปทรง 
ทองหยิบ 

ลักษณะ รูปราง รูปทรงดานบน ดานหนาและดานขาง 

 

 

1 

นาสนใจมากท่ีสุด A B C 

 

ลักษณะโครงสรางรูปทรง 
ทองหยอด 

ลักษณะ รูปราง รูปทรงดานบน ดานหนาและดานขาง 

 

 

2 

   
นาสนใจมากท่ีสุด A B C 
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ลักษณะโครงสรางรูปทรง 
ฝอยทอง 

ลักษณะ รูปราง รูปทรงดานบน ดานหนาและดานขาง 

 

 

3 

   
นาสนใจมากท่ีสุด A B C 

 
2. คุณลักษณะสีของขนมไทยใดที่นึกถึงความเปนขนมไทย  
คําชี้แจง ใหทานแสดงความคิดเห็นวาสีตอไปนี้สีใดทําใหนึกถึงขนมไทย โดยใสหมายเลข

เรียงลําดับจาก 1 - 8 โดยสีที่ทําใหนึกถึงขนมไทยมงคลมากที่สุด = 1 และนอยที่สุด = 8   
 

สีหลกัใดเหมาะสมกับขนมไทยมงคล  

สี 

 

  
ขาว 

 

  
เหลือง 

 

  
เหลืองสม 

 

  
แดง 

 

  
น้ําตาล 

 

  
เขียว 

 

  
ชมพ ู

 

  
มวง 

ระดับ         
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คําชี้แจง ทานคิดวาคูสีเอกลักษณของขนมไทยคูใดที่นาสนใจมากที่สุด โดยทาํเคร่ืองหมาย  

ในชองคําตอบ ดังนี้คือ 

 

คูสีใดเหมาะกับสขีนมไทยมงคล 

1 2 3 

 

   
    

 

   

 

   

ขาว, ชมพ ู ขาว, เหลือง เหลือง, น้ําตาล 

   

4 5 6 

 

   
 

 

   
 

 

   

ขาว, เขียว ชมพู, มวง เหลืองสม, น้ําตาล 

   

7 8 9 

 

   
 

 

   

 

   

ชมพ,ู เขียว เขียว, น้าํตาล เหลืองสม, มวง 
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3. คุณลักษณะการใชงานของขนมไทยใดที่นึกถึงความเปนขนมไทย  
คําชี้แจง ทานคิดวาลักษณะการใชงานเอกลักษณของขนมไทยที่นาสนใจมากท่ีสุด โดยทํา

เคร่ืองหมาย  ในชองคําตอบ ดังนี้คือ 

 

ลักษณะการใชงาน 
ทองหยิบ 

ลักษณะ การหยิบจับ (Handling) 

 

 

1 

   
นาสนใจมากท่ีสุด A B C 

 

ลักษณะการใชงาน 
ทองหยอด 

ลักษณะ การดัน  (Push) 

 

 

2 

   
นาสนใจมากท่ีสุด A B C 
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ลักษณะการใชงาน 
ฝอยทอง 

ลักษณะ การเท (Pouring) 

 

 

3 

   
นาสนใจมากท่ีสุด A B C 

 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 
.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางมาก ที่กรณุาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 
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          แบบสอบถามชุดที่ 3 

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง 
โครงการออกแบบบรรจภุัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย 

 
คําชี้แจง แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน   หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ   1.  ชาย   2.  หญิง  

2. อาย ุ   1.  ไมเกนิ 20 ป    2.  21 - 30 ป 

    3.  31 - 40 ป    4.  41 - 50 ป 

    5.  51 ปข้ึนไป     

3. สถานภาพสมรส   1.  โสด    2.  สมรส 

    3.  หมาย/หยาราง      

4. ระดับการศึกษา   1.  ประถมศึกษา   2.  มัธยมศึกษา/ปวช. 

    3.  อนุปริญญา/ปวส.   4.  ปริญญาตรี 

    5.  สูงกวาปริญญาตรี 

5. อาชีพ   1.  ขาราชการ   2.  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 

    3.  ลูกจางบริษัทเอกชน   4.  ทําธุรกิจสวนตัว 

    5.  อ่ืนๆ ระบุ………………………………. 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน   1.  ไมเกนิ 10,000 บาท   2.  10,001 - 20,000 บาท 

    3.  20,001 - 30,000 บาท   4.  มากกวา 30,000 บาท 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย 
 

คําชี้แจง ใหทานพิจารณาวาภาพบรรจุภัณฑ 9 ภาพตอไปนี้ทําใหทานนึกถึงขนมไทยในระดับใด 

โดยใสเคร่ืองหมาย   ในขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

 5 หมายถึง   นึกถึงขนมไทยในระดับมากที่สุด   

 4 หมายถึง   นึกถึงขนมไทยในระดับมาก  

 3 หมายถึง   นึกถึงขนมไทยในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง   นึกถึงขนมไทยในระดับนอย 

 1 หมายถึง   นึกถึงขนมไทยในระดับนอยที่สุด   

 

 
บรรจุภัณฑ 1 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 1 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      

 

 

   ส
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บรรจุภัณฑ 2 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 2 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      

 

 
บรรจุภัณฑ 3 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 3 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      
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บรรจุภัณฑ 4 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 4 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      

 

 
บรรจุภัณฑ 5 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 5 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      

   ส
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บรรจุภัณฑ 6 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 6 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      

 

 
บรรจุภัณฑ 7 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 7 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      

   ส
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สมุดกลาง



 191 

 
บรรจุภัณฑ 8 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 8 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      

 

 
บรรจุภัณฑ 9 

 

ระดับความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑ 9 

5 4 3 2 1 

สะทอนเอกลักษณขนมไทย      

 

 
ขอขอบพระคุณเปนอยางมาก ที่กรณุาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  
เรื่อง  

โครงการออกแบบบรรจภุัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย   
         

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ เร่ือง โครงการออกแบบบรรจุ

ภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย 

 2. แบบสอบถามเปนการสอบถามทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมคุกกี้ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและ

แสดงความคิดเห็น คําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางยิ่ง  

 

  

       ขอแสดงความนับถือ 
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          แบบสอบถามชุดที่ 3 

 
ทัศนคติของผูบริโภคตอบรรจุภณัฑขนมคุกกี ้

 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้วาขอความใดตรงกับความคิดเห็นของทานในระดับใด

โดยทําเคร่ืองหมาย  ในชองคําตอบ ซึ่งเกณฑที่ใชมีดังนี้ 

 5 หมายถงึ   เหน็ดวยมากที่สุด   

 4 หมายถงึ   เหน็ดวยมาก 

 3 หมายถงึ   เหน็ดวยปานกลาง 

 2 หมายถงึ   เหน็ดวยนอย 

 1 หมายถงึ   เหน็ดวยนอยที่สุด  

 

ระดับทัศนคติ 
บรรจุภณัฑขนมคุกกี ้

5 4 3 2 1 
ดานรูปทรง   

1. รูปทรงบรรจุภัณฑคลายดอกไม ทําใหบรรจุภัณฑมีความออนชอย

สวยงาม 

     

2. รูปทรงบรรจุภัณฑทรงสูงทําใหสามารถจัดดิสเพลยแสดงคุณลักษณะของ

ขนมคุกกี้ใหโดดเดนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. บรรจุภัณฑหอ 2 ชั้นเปนรักษาสภาพคุกกี้ใหอยูนานข้ึน      

4. เจาะชองแสดงสินคาเพื่อแสดงคุณลักษณะของคุกกี้ ผูบริโภคสามารถ

เลือกรสชาติของขนมคุกกี้ไดถูกในกรณีที่มีหลายรสชาติ 

     

5. พื้นกลองมีลักษณะ 5 เหล่ียมทําใหสามารถต้ังได สะดวกในการวางเก็บ      

ดานเทคนิคการขึ้นรูป      

1. ใชการจับจีบจากดานลางทําใหเปดงาย      

2. ใชลักษณะการหอทําใหเปดงาย      

3. ใชเทคนิคการกลัดบรรจุภัณฑใหติดกันงายตอการแกะ และนํากลับไปใช      

4. ไมใชกาวจึงไมเปนอันตรายตอผูบริโภค      

5. สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการวางโชวได       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับทัศนคติ 
บรรจุภณัฑขนมคุกกี ้

5 4 3 2 1 
ดานวสัดุ   

1. ใชกระดาษเนื่องจากมีความคงรูปทําใหคุกกี้ไมแตกหัก      

2. ใชพลาสติกทําใหมองเห็นคุกกี้ไดอยางชัดเจน      

ดานประโยชนใชสอย      

1. สามารถหิ้วไดอยางสะดวก      

2. แกะงายสะดวกในการรับประทานคุกกี้      

3. บรรจุภัณฑสามารถใชเปนจัดดิสเพลยแสดงคุณลักษณะของขนมคุกกี้

ใหโดดเดน เปนกลยุทธในการนําเสนอสินคา 

     

4. สามารถใหเปนของขวัญในเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม      

ดานกราฟฟก      

1. ใชสีทองเพื่อส่ือถึงขนมคุกกี้ที่มีเกรดระดับดีมาก      

2. สีทองบงบอกราคาวาสูงกวาคุกกี้ทั่วไป      

3. ใชคูสีเหลือง สม และน้ําตาลซึ่งเปนสีที่บอกถึงความสดใหม และเสริม

สุขภาพ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   ส
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                แบบสัมภาษณ 

 
แบบสัมภาษณ  

เรื่อง  
โครงการออกแบบบรรจภุัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย   
        

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธ เร่ือง โครงการออกแบบบรรจุ

ภัณฑจากแรงบันดาลใจขนมไทย  

 2. แบบสัมภาษณนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบรรจุภัณฑตนแบบซ่ึงออกแบบ

จากแรงบันดาลใจขนมไทย  

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณและ

แสดงความคิดเห็น คําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางยิ่ง   

  

       ขอแสดงความนับถือ 
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คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นที่มีตอบรรจุภัณฑตนแบบซ่ึงออกแบบจากแรงบันดาลใจขนมไทย  

 

1. ทานคิดวาบรรจุภัณฑตนแบบสะทอนเอกลักษณขนมไทยหรือไม เพราะเหตุใด 
 
  ………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ทานคิดวาบรรจุภัณฑตนแบบมีเทคนิคการข้ึนรูปที่เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
 
  ………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ทานคิดวาวัสดุที่ใชมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
 
  ………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ทานคิดวาบรรจุภัณฑตนแบบมีประโยชนการใชงานที่เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
 
  ………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 
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5. ทานคิดวาสีที่ใชมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด    
 
  ………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
  ………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      ลงชื่อ…………......................................(ผูเชี่ยวชาญ) 

              (……….......................................)  

              ................/................/................ 
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