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บทคัดยHอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค! เ พื่ อ พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ! ต" น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ! แ ปรรู ป จากตาลโตนดขององค! ก าร
บริ หารส)ว นตํ า บลท) างาม อํา เภอวัด โบสถ! จั งหวัด พิ ษณุ โ ลกและเพื่ อ ทดสอบความพึ งพอใจของผู"บ ริโ ภคที่ มี ต)อ บรรจุภั ณ ฑ!
ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดของกลุ)มองค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก
กลุ) ม ตั ว อย) า งที่ ใ ช" ใ นการวิ จั ย คื อ ได" แ ก) ผู" บ ริ โ ภคและนั ก ท) อ งเที่ ย วที่ ม าเลื อ กซื้ อ สิ น ค" า ในร" า นจํ า หน) า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ! แ ปรรู ป จากตาลโตนด จํ า นวน 110 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช" ใ นการวิ จั ย เปJ น แบบสั ม ภาษณ! ผู" ผ ลิ ต และจํ า หน) า ย
กลุ) ม แปรรู ป จากตาลโตนดขององค! ก ารบริ ห ารส) ว นตํ า บลท) า งาม อํ า เภอวั ด โบสถ! จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู"บริโภคที่มีต)อบรรจุภัณฑ!
ผลการวิ จั ย สรุ ป ว) า กลุ) ม ตั ว อย) า งมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมอยู) ใ นระดั บ มาก อย) า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปJนรายด"าน พบกลุ)มตัวอย)างว)ามีความพึงพอใจในแต)ละด"านอยู)ในระดับมากที่สุดทุกด"าน
คําสําคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ,ตาลโตนด
ABSTRACT
The purpose of this study was the development of packaging model utilizing palm’s sugar
placement of Tangam Subdistrict administrative organization in Amphor Watbot of Phitsanulok province,
to study the customer’s satisfaction in the developed packaging.
The samples of this study were 110 customers or tourists who visited and bought the development
of packaging model utilizing palm’s sugar placement of Tangam Subdistrict administrative organization in
Amphor Watbot of Phitsanulok Province in particular one day . The data were collected through on the
questionnaire on manufacturer/seller and customer’s satisfaction. The questionnaire was designed by the
specialist academics, to covers all the basic necessities that would effect the consumer’s satisfaction on the
design of the package
The study can be the target groups were high satisfaction at 0.05 significant levels and satisfy the
package design at high level in every ways.
Key Word : Package Development, palm’s suga
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บทนํา
เนื่องด"วยผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างามอําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก
เปJนผลิตภัณฑ!ที่ได"รับความนิยมอย)างแพร)หลาย และสามารถนําเปJนของฝากได"ตามโอกาสต)างๆ แต)ปญหาที่พบอย)างชัดเจนของ
ตัวผลิตภัณฑ!นั้น คือเรื่องบรรจุ ภัณฑ!ที่ขาดมาตรฐาน ทั้งเรื่องการขนส) ง การเก็บรั กษา ฉลากสินค"า และรวมถึงเรื่องการ
ออกแบบที่สร"างความโดดเด)นให"กับผลิตภัณฑ! ดังนั้นจึงต"องมีการปรับภาพลักษณ!ใหม)ให"ตัวผลิตภัณฑ!
ปจจุบันบรรจุภัณฑ!ถูกให"ความสนใจเปJนวงกว"าง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะบรรจุภัณฑ!นั้นเปJนส)วนเสริมที่สําคัญทาง
การตลาดทําให"ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งบรรจุภัณฑ!ที่ดีต"องช)วยให"ผู"บริโภคตัดสินใจในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ!นั้นๆ ได"ง)ายขึ้น และในปจจุบันนอกจากบรรจุภัณฑ!ที่ถูกสร"างสรรค!ออกมาเพื่อตอบสนองต)อความต"องการของ
ผู"บริโภคทางด"านความสวยงาม และประโยชน!ใช"สอยแล"ว กลยุทธ!ที่สําคัญอีกอย)างหนึ่งที่เปJนการส)งเสริมการขายนั่น คือการ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล"อม เพราะนอกจากเปJนกลยุทธ!ที่ส)งเสริมการตลาดแล"วยังเปJนเปJนแนวปฏิบัติที่สําคัญที่ทําให"ประหยัดต"นทุน
และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอีกด"วย ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ!ในปจจุบันนี้ควรจะคํานึงถึงการลดขั้นตอนที่ไม)จําเปJนใน
การผลิต และการเลือกใช"วัสดุที่ย)อยสลายได"ตามธรรมชาติด"วย
กระแสสิ่งแวดล"อมนิยม(Environmentalism) ได"กําเนิดขึ้นพร"อมกับสภาวะทางสังคมที่กระตุ"นให"ผู"บริโภคหันมาให"
ความสําคัญกับการพิทักษ!สิ่งแวดล"อมมากขึ้นทําให"เกิดกลุ)มผู"บริโภคกลุ)มใหม)ที่เรียกว)า “ผู"บริโภคสีเขียว”(Green Consumer)
ซึ่งมีพฤติกรรมและค)านิยมการบริโภคที่ใส)ใจต)อสิ่งแวดล"อมมากขึ้น (ศิริรัตน! ศิริพรวิศาล, 2551) ดังนั้นกลุ)มผู"ผลิตจึงตอบสนอง
ความต"องการของผู"บริโภคเหล)านี้ โดยออกแบบบรรจุภัณฑ!เพื่อสิ่งแวดล"อมที่ เปJนการลดบรรจุภัณฑ!จากแหล)งกําเนิดและลด
ปญหาสิ่งแวดล"อมจากการกําจัดทิ้งบรรจุภัณฑ!เพื่อรักษาสิ่งแวดล"อมโดยมีการออกแบบที่ใช"กลยุทธ!ดังต)อไปนี้ คือ สามารถนํา
กลับมาใช"ซ้ํา สามารถนํากลับมาผลิตใหม)ด"วยกระบวนการรีไซเคิล (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล" อม,2548) ดั งนั้น นั กออกแบบบรรจุ ภัณฑ!ควรมีการปลู กจิตสํา นึกและใส)ใจเรื่ องของการออกแบบที่เปJ นมิตรต) อ
สิ่งแวดล"อมให"มากยิ่งขึ้น
การตลาดในโลกธุรกิจวันนี้มีรายละเอียดและขั้นตอนต)างๆ มากมายที่ต"องคํานึงถึงเริ่มด"วยการศึกษาวิเคราะห!ความ
ต"องการหรือความจําเปJนของกลุ)มเปiาหมายแล"วจึงพัฒนาสินค"าให"มีคุณภาพตามความต"องการนั้น กําหนดรูปแบบของสินค"า
ราคา การจัดจําหน)าย การสื่อสารทางการตลาด และการส)งเสริมการขาย(ชัยรัตน! อัศวางกูร . 2550 : 90) ผลิตภัณฑ!แปรรูป
จากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลกเปJนผลิตภัณฑ!หนึ่งที่สร"างเสริมรายได"ให"แก)
คนในชุมชนเปJนอย)างมากซึ่งนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักชาวบ"านยังนําตาลซึ่งหาได"ในท"องถิ่น และสามารถนํามาแปร
รูปเปJนผลิตภัณฑ!ต)างๆได"อย)างมากหลาย อาทิ เช)น น้ําตาลป¦ก น้ําตาลสด ลอนตาลสด ลอนตาลเชื่อม และนอกจากนี้ยังมี
การคิดสูตรใหม)ๆ ซึ่งนําน้ําตาลที่ได"จากผลตาล ไปเปJนส)วนประกอบหลักของอาหารหวานประเภทอื่นๆ เปJนต"น ทําให"เกิดรายได"
เสริมของคนในชุมชนกลับกลายเปJนรายได"หลัก จึงทําให"ระบบเศรษฐกิจในชุมชนเกิดการหมุนเวียน และชุมชนมีความเข"มแข็ง
มากขึ้น

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1 เพื่อออกแบบตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบล
ท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก ให"ได"บรรจุภัณฑ!อย)างน"อย 5 ประเภท
3. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู"บริโภคที่มีต)อตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจาก
ตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ!
จังหวัดพิษณุโลก วิจัยได"กําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัยของแต)ละขั้นตอนคือ การกําหนดประชากรและกลุ)มตัวอย)าง เครื่องมือ
ที่ใช"ในการวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ! การเก็บรวบรวมข"อมูล การวิเคราะห!ข"อมูล ดังรายละเอียดต)อไปนี้
1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง
ประชากร ได"แก)ลูกค"าและนักท)องเที่ยวที่มาเลือกซื้อสินค"า ในจุดจําหน)ายของฝากในชุมชน จํานวน 150 คนต)อ
1 วัน ที่สนใจเข"ามาเลือกซื้อสินค"าในชุมชน
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กลุ)มตัวอย)าง ได"แก)ลูกค"าและนักท)องเที่ยวที่มาเลือกซื้อสินค"า ในจุดจําหน)ายของฝาก อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 110 คน โดยเลือกกลุ)มตัวอย)างโดยวิธีการสุ)มโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ค)าความคลาดเคลื่อน 5 เปอร!เซ็นต!
2. เครื่องมือที่ใชGในการวิจัย
2.1 การกําหนดลักษณะเครื่องมือ ลักษณะเครื่องมือที่ใช"ในการวิจัยแบ)งตามขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
2.1.1 แบบสัมภาษณ!
โดยใช"รูปแบบการสัมภาษณ!แบบกําหนดรูปแบบ (Formal Interview) คือมีการกําหนดโครงสร"างของคําถามไว"
โดยแบบประเมินแบ)งเปJน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข"อมูลทั่วไปของผู"ประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ!
ตอนที่ 3 ข"อเสนอแนะ
2.1.2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มเปiาหมาย
เพื่อใช"ศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มเปiาหมาย ที่มีต)อบรรจุภัณฑ!โดยแบ)งแบบสอบถามออกเปJน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปJนแบบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูต" อบแบบสอบถามเปJน
คําถามแบบตรวจสอบ
ตอนที่ 2 เปJนแบบสอบถามความพึงพอใจต)อรูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ!ขนมที่พัฒนาขึ้นใหม) เพื่อนําไป
ประเมินความพึงพอใจ
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ ผู"วิจัยได"กําหนดขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ! ดังนี้
การสร"างแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม
อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก แนวคิดในการออกแบบได"จากการสัมภาษณ!ข"อมูลเบื้องต"นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ!และสรุปผลให"
สอดคล"องตรงกับความต"องการของกลุ)มผู"ผลิตเพื่อใช"ในการกําหนดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ! การพัฒนางานออกแบบ
บรรจุภัณฑ!จากการสัมภาษณ!เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ!ของกลุ)มผู"วิจัยได"ดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ!เพื่อใช"ประเมินผลงานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ! สรุปผลและออกแบบปรับปรุงให"เหลือ 5 รูปแบบการพัฒนาผลงานออกแบบขั้นสุดท"ายและสร"างหุ)นจําลอง
บรรจุภัณฑ!จากการพิจารณาผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ!โดยผู"ทรงคุณวุฒิ นําไปพัฒนาปรับปรุงในขั้นสุดท"ายสร"างหุ)นจําลอง
บรรจุภัณฑ!เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มเปiาหมายที่มีต)อบรรจุภัณฑ!การศึกษาความคิดเห็นนําผลงานที่ผ)านการพัฒนาขั้น
สุดท"ายพร"อมกับหุ)นจําลองบรรจุภัณฑ!เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มเปiาหมายที่มีต)อผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ!
4. การเก็บรวบรวมขGอมูล
4.1 การศึกษาข"อมูลภาคปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ!การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนด
ขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก และความต"องการเบื้องต"นจากหัวหน"ากลุ)ม และสมาชิก
4.2 การศึกษาข"อมูลภาคทุติยภูมเิ ปJนการศึกษาค"นคว"าข"อมูลจากหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข"องกับบรรจุภณ
ั ฑ!
การผลิตและการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ! เปJนต"น
4.3 การประเมิ นผลงานการออกแบบบรรจุภั ณ ฑ!เ พื่ อนํ า ไปพัฒ นาปรั บปรุ งในขั้น สุ ดท" า ย แล"ว สร"า งหุ)น จํ าลอง
บรรจุภัณฑ!เพื่อทดสอบความพึงพอใจของกลุ)มผู"บริโภคที่มีต)อบรรจุภัณฑ!ของกลุ)ม
5. การวิเคราะหขGอมูล
การวิเคราะห!ข"อมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหาร
ส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก ใช"สถิติและการแปรผลข"อมูลโดยแบ)งขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
5.1 การศึกษาข"อมูลเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ!
ศึกษาข"อมูลบรรจุภณ
ั ฑ!จากการสัมภาษณ!หัวหน"ากลุม) ผูผ" ลิต ผู"จําหน)าย เพื่อใช"ในการกําหนดขนาดและปริมาตรของ
บรรจุภัณฑ! เพื่อเลือกใช"วัสดุทเี่ หมาะสม สามารถใช"ซ้ํา หรือย)อยสลายได"ในธรรมชาติ สรุปและแปรผลโดยวิธีการบรรยายและ
นําไปใช"ในขั้นตอนการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ!ต)อไป
5.2 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ!
นําข"อมูลที่ไ ด"จากข"อมูลเบื้องต"นทําการออกแบบตราสินค"าและบรรจุภัณฑ! สรุปได"ว)ามีตราสินค"า ประกอบด"วย
ผลออกแบบตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!ของกลุ)มแปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ!
จังหวัดพิษณุโลกให"ได"บรรจุภัณฑ!อย)างน"อย 5 ประเภท

81

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

5.3 ขั้นตอนการศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มตัวอย)าง
การใช" แ บบสอบถามประกอบหุ) น จํ า ลอง สอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ) ม ตั ว อย) า งเกี่ ย วกั บ ผลงานการออกแบบ
บรรจุภัณฑ! วิเคราะห!ข"อมูลโดยการหาค)าร"อยละ สรุปและแปรผลโดยการบรรยาย กําหนดคะแนนคําตอบแบบประเมินค)าเปJน
คะแนนดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น"อย 1 หมายถึง น"อยที่สุด
โดยแปลความหมายของค)าเฉลี่ยของคะแนนที่ได"โดยแบ)งเกณฑ! ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึงมากที่สดุ
3.41 – 4.20
หมายถึงมาก
2.61 – 3.40
หมายถึงปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึงน"อย
1.00 – 1.80
หมายถึงน"อยที่สุด
สถิติที่ใช"ในการวิจัย ในการวิเคราะห!ข"อมูลครั้งนี้ใช"สถิติดังต)อไปนี้ ค)าเฉลี่ย (Mean) ค)าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) การทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ใช" t-test แบบ One Sample Test

ผลการวิจัย
1. ผลออกแบบตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!ของกลุ)มแปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอ
วัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลกให"ได"บรรจุภัณฑ!อย)างน"อย 5 ประเภท ดังรายละเอียดต)อไปนี้ น้ําตาลสด จํานวน 1รูปแบบ น้ําตาล
ป¦กอัดก"อน จํานวน 3 รูปแบบ ลอนตาลสด จํานวน 1 รูปแบบ จาวตาลเชื่อม จํานวน 1 รูปแบบ ขนมมะพร"าวแก"วผสมน้ําตาล
ป¦ก จํานวน 1รูปแบบ รวม จํานวน 8 รูปแบบ
แนวคิดทางการออกแบบ
1. ด"านตราสินค"า : แรงบันดาลใจในการออกแบบได"รับมาจากการกวนน้ําตาลป¦กดูมีการเคลื่อนไหว และอิสระพร"อม
ความอ)อนโยนเปJนธรรมชาติของลายเส"น รูปทรงของวงกลมสะท"อนความเปJนองค!กรที่เข"มแข็ง กลมเกลียว สอดคล"องกับตัวอักษร
ที่เลือกใช" และสีที่ถูกนําเสนอด"วยสีน้ําตาลบ)งบอกถึงความเปJนพื้นถิ่นมีที่มาที่ไป
2. ด"านกราฟ7กบนบรรจุภัณฑ! : แรงบันดาลใจในการออกแบบกราฟ7กบนบรรจุภัณฑ!คือ ความเข"มข"นของคลื่นของ
น้ําตาลโตนดที่ถูกนํามาแปรรูปเปJนผลิตภัณฑ!ต)างๆ เพื่อออกสู)ท"องตลาด
3. ด"านโครงสร"าง และวัสดุ : โครงสร"างของบรรจุภัณฑ!มีความแข็งแรงและการใช"งานที่ไม)ยุ)งยาก เพื่อเหมาะกับการใช"
งานเปJนบรรจุภัณฑ!ที่เหมาะสมทางด"านต"นทุน และกําลังการผลิต ส)วนวัสดุที่ใช"ในการสร"างสรรค!บรรจุภัณฑ!นั้นเปJนการเลือกใช"
วัสดุที่สามารถย)อยสลายได"ตามธรรมชาติเปJนส)วนใหญ) เช)น บรรจุภัณฑ!จากชานอ"อย และพลาสติกที่ผลิตจากเมล็ดข"าวโพด หรือ
แม"กระทั่งกระดาษที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได"อีก

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของโลโกGและการวิเคราะห Mood and Tone ของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

82

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

ภาพที่ 2 การวิเคราะห Mood and Tone ของการออกแบบบรรจุภัณฑ
ตราสินค"า (Brand Name) ออกแบบจากลักษณะเด)นของคุณสมบัติของน้ําตาลโตนดที่มีความหนืดและเหนียวค"นเมื่อ
วางน้ําตาลโตนดใส)ภาชนะบรรจุที่มีก"นเปJนทรงกลม และเมื่อยกภาชนะบรรจุขึ้นจะเกิดร)องลอยของน้ําตาลโตนดที่เหลืออยู)เปJน
ทรงกลม ดูแล"วมีความอิสระ เคลื่อนไหว และดูเปJนมิตร ดังภาพที่ 1
การกําหนดการออกแบบเริ่มจากการวิเคราะห! Mood & Tone เพื่อแสดงสิ่งที่ออกแบบในจินตภาพที่เปJนนามธรรม
ออกมาเปJนงานรูปธรรมผ)านด"วยองค!ประกอบของงานกราฟ7กทางด"านจุด เส"น ระนาบ สี และตัวอักษร พร"อมด"วยการกําหนด
ลักษณะโครงสร"างและวัสดุที่เกิดจากแนวคิดของความเปJนธรรมชาติ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 ขนาดของฉลากติดขวดน้ําตาลสด
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ภาพที่ 4 ขนาดของกลHองใสHน้ําตาลป’ก
บรรจุภัณฑ!สําหรับกล)องน้ําตาลป¦กออกแบบให"มีส)วนประกอบของบรรจุภัณฑ! 2 ชิ้นส)วนเพื่อทําให"กล)องมีความแข็งแรง
และกันแรงกดทับได"มากขึ้น โดยบรรจุภัณฑ!ส)วนที่ 2 จะถูกบรรจุเสริมเปJนส)วนด"านในของบรรจุภัณฑ!ส)วนที่ 1

ภาพที่ 5 ขนาดของกลHองใสHน้ําตาลป’ก และฉลาก
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ภาพที่ 6 บรรจุภัณฑน้ําตาลสด ประกอบดGวยชวดแกGว ฝาอลูมิเนียมสีทอง และฉลากสติ๊กเกอร

ภาพที่ 7 บรรจุภัณฑกลHองน้ําตาลป’กชนิดกGอนสี่เหลี่ยมทําดGวยกระดาษคราฟทสีน้ําตาลทอง

85

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

ภาพที่ 8 บรรจุภัณฑน้ําตาลป’กชนิดพรGอมใชGสามารถอุนH ดGวยไมโครเวฟและใชGเปzนสHวนประกอบในการทําอาหารคาวหวาน
บรรจุภัณฑประกอบดGวยฉลากกระดาษคราฟทสีทองและบรรจุภัณฑจากชานอGอย

ภาพที่ 9 บรรจุภัณฑลอนตาลสด ประกอบดGวยฉลากกระดาษคราฟทสีน้ําตาลทอง
และพลาสติกยHอยสลายตัวไดGตามธรรมชาติ
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ภาพที่ 10 บรรจุภัณฑกลHองใสHนา้ํ ตาลป’กชนิดกGอนกลม(แบบดั้งเดิม) และบรรจุภัณฑใสHมะพรGาวแกGวผสมน้ําตาลป’ก
ดGานในบรรจุดGวยถุงพลาสติกบรรจุน้ําตาลป’กและมะพรGาวแกGวฯ อีกชั้น เพื่อสามารถแยกขยะในการกําจัดไดG

ภาพที่ 11 ภาพผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑตาลโตนด
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ!ตาลโตนดฯ ประกอบด"วยผลิตภัณฑ! 5 ประเภทดังภาพข"างต"น ซึ่งประกอบไปด"วย
บรรจุภัณฑ!สําหรับ น้ําตาลบึกอัดก"อนชนิดก"อนกลม น้ําตาลป¦กอักก"อนชนิดก"อนสี่เหลี่ยม น้ําตาลสด ลอนตาลสด ลอนตาลเชื่อม
และขนมมะพร"าวแก"วผสมน้ําตาลป¦ก แบ)งเปJน 5 โครงสร"าง 5 กราฟ7ก
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2. ผลทดสอบความพึงพอใจของผู"บริโภคที่มีต)อตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปร
รูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 1 ขGอมูลพื้นฐานของผูGตอบแบบสอบถาม
ขGอมูลทั่วไป
รายการ
1. ที่อยู)
คนในท"องถิ่น
นักท)องเที่ยว
ไม)ตอบ
รวม
2. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
3. อายุ
ต่ํากว)า 20 ปH
20-30 ปH
31-50 ปH
50 ปHขึ้นไป
รวม
4. การศึกษา
ต่ํากว)ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา, วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกว)าปริญญาตรี
รวม
5. รายได"
ต่ํากว)า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
มากกว)า 20,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)
53
49
8
110
36
74
110
23
76
7
4
110
1
1
99
9
110
39
52
10
19
110

รGอยละ
48.2
44.5
7.3
100
33
67
100
21
70
6
3
100
1
1
90
8
100
35
47
9
8
110

จากตารางที่ 1 พบว)ากลุ)มตัวอย)างที่ตอบแบบสอบถามเปJนคนในท)องถิ่นมากที่สุดรองลงมาได"แก)นักท)องเที่ยว เพศหญิง
มากกว)าเพศชาย อายุอยู)ระหว)าง 20-30 มีรายได"ระหว)าง 5,001-10,000 บาท
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ตารางที่ 2 สรุปคHาเฉลี่ยและคHาเบี่ยงเบนมาตรฐานดGานความพึงพอใจ จากกลุHมตัวอยHาง 110 คน
รายการประเมิน
1. โครงสรGางและการใชGสอยของบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑ!เหมาะสมกับสินค"าทั้งในแง)ของการออกแบบและกรรมวิธี
การบรรจุ
โครงสร"างและวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ!สามารถปกปiองสินค"าและต"านทานมิ
ให"ผลิตภัณฑ!แปรสภาพ
โครงสร"างเหมาะสมต)อการจําหน)ยและการกระจายสินค"าตลอดจน
พฤติกรรมการซื้ขาย เอื้ออํานวยต)อการแยก ขาย ส)งต)อ และตั้งโชว!
ขนาด รูปร)าง น้ําหนัก ของบรรจุภณ
ั ฑ!มีความเหมาะสม
คุณภาพของต"นแบบบรรจุภัณฑ!เพือ่ เปJนตัวย)างในการผลิต
รวม
2. กราฟŒกบนบรรจุภัณฑ
กราฟ7กบนบรรจุภณ
ั ฑ!สามารถบ)งชี้ประเภทสินค"าได"
สามารถแสดงบุคลิกของสินค"าหรือตราสินค"าได"
เข"าใจง)าย สบายตา มีความสวยงามชวนมอง ใช"งานง)าย สะดวก
การใช"ตัวอักษรและตัวพิมพ! การพิจารณาเลือกตัวหนังสือในการ
ออกแบบและการจัดวาง
ความเหมาะสมเรื่องราวการสื่อสารข"อมูลที่พึงแสดง
การออกแบบบรรจุภัณฑ!เปJนมิตรต)อสิ่งแวดล"อม
รวม
สรุปความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 2 ดGาน

Χ

S.D.

4.23

0.60

มากที่สุด

4.16

0.64

มาก

4.32

0.71

มากที่สุด

4.36
4.19
4.26

0.63
0.65
0.44

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.02
4.11
4.31
4.31

0.79
0.74
0.71
0.66

มาก
มาก
มากที่สุด

4.23
4.56
4.26
4.26

0.71
0.64
0.47
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว)ากลุ)มตัวอย)างที่ได"ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู)ในระดับมากที่สุด( Χ = 4.26) โดย
แบ)งรายด"านได"ดังนี้ 1. ด"านโครงสร"างและการใช"สอยบรรจุภณ
ั ฑ! มีความพึงพอใจอยู)ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.26)
2. ด"านกราฟ7ฟบนบรรจุภัณฑ! มีความพึงพอใจอยู)ในระดับมาก(4.26) ในขณะที่ผลงานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ!เปJนมิตรกับ
สิ่งแวดล"อมมีคตวามพึงพอใจมากที่สุด ( Χ = 4.56)
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุHมตัวอยHางที่มีตHอบรรจุภัณฑเมื่อศึกษา เปรียบเทียบตามเกณฑความ
พีงพอใจในระดับมาก คะแนน ( Χ = 3.41) จากกลุมH ตัวอยHาง 110 คน
t
Sig.
รายการ
S.D.
Χ
(2-tailed)
1. โครงสร"างและการใช"สอยของบรรจุภัณฑ!
4.26
0.44
18.13*
.000
2. กราฟ7กบนบรรจุภณ
ั ฑ!
4.26
0.47
16.68*
.000
รวม 4.26
0.41
19.18*
.000
* P < 0.05
จากตารางที่ 3 พบว)ากลุ)มตัวอย)าง มีความพึงพอใจโดยรวมอยู)ในระดับมากที่สุด โดยมีค)าเฉลี่ย รวมทั้งหมดเปJน
( Χ = 4.26) และผลการวิเคราะห!ข"อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด"วยสถิติ t-test แบบ One Sample Test พบว)า
ความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อบรรจุภัณฑ!อยู)ในระดับมาก ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
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อภิปรายผลและขGอเสนอแนะ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ!
จังหวัดพิษณุโลก
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ!
การออกแบบบรรจุภัณฑ!ในครั้งนี้ ได"เลือกกลุ)มสินค"าตัวอย)างที่นํามาทําการออกแบบ และต"นแบบ บรรจุภัณฑ! ไว"ดังนี้
ฉลากผลิตภัณฑ! น้ําตาลสด น้ําตาลป¦กอัดก"อน ลอนตาลสด จาวตาลเชื่อม ขนมมะพร"าวแก"วผสมน้ําตาลป¦กจากการสอบถามกลุ)ม
ตัวอย)างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู)ในระดับมาก ซึ่งสอดคล"องกับแนวคิดของ ประชิด ทินบุตร (2531) ที่กล)าวไว"ว)า ความมี
ลักษณะพิเศษ ที่สามารถสร"างความทรงจําหรือทัศนคติที่ดีต)อผลิตภัณฑ!และบริษัทผู"ผลิต ได"แก)การใช"สี การใช"กราฟ7ก และ
ภาพประกอบที่สามารถสร"างทัศนคติที่ดีต)อผลิตภัณฑ!ได"ดี และจากการที่มีผลิตภัณฑ!หลายชนิด ทําให"การออกแบบต"องการความ
เปJนเอกภาพ โดยการออกแบบเปJนชุด โดยการทําบางอย)างบนตัวบรรจุภัณฑ!ให"เกิดความเชื่อมโยงเปJนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล"องกับแนวคิดของ ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541) ที่กล)าวไว"ว)า การออกแบบเปJนชุด ของสินค"า
มีผลต)อการทําให"ผู"บริโภคเกิดความทรงจําที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑ!เปJนชุดต"องมีลักษณะคล"ายกัน จึงต"องยึดสัญลักษณ!
บางอย) างบนบรรจุภั ณฑ! เปJ นตั วเชื่อมโยงให"รู"ว) าเปJน ชุด เดีย วกั น ในขณะที่ นิรั ช สุ ดสัง ข!( 2553)ได" วิจั ยเรื่องการพั ฒนา
บรรจุภัณฑ!ของกลุ)มแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ตําบลนายาง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ! พบว)า การออกแบบบรรจุภัณฑ!
ที่เหมาะสมกับชุมชนควรเปJนรูปแบบที่มีต"นทุนการผลิตไม)สูงเกินไปและใช"การออกแบบที่นําเอาอัตลักษณ!ของชุมชนมาทําการ
ออกแบบกราฟ7กที่ช)วยประชาสัมพันธ!ให"กับชุมชน ลักษณะโทนสีและการเลือกใช"วัสดุหาง)ายเปJนมิตรกับสิ่งแวดล"อมชาวบ"าน
ไม)ต"องลงทุนเพราะสินค"าที่ขายไม)ได"มีราคาสูงมากนัก
2. การศึกษาความคิดเห็นของผู"บริโภค
จากผลการวิเคราะห!ความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อบรรจุภัณฑ!โดยรวมทั้ง 2 ด"าน อยู)ในระดับมากที่สุด โดยแบ)ง
รายได" ดัง นี้ ด"า นโครงสร"า งและการใช"ส อยบรรจุ ภัณ ฑ! กลุ) มตั วอย)า งมี ความพึง พอใจในเรื่ องความปลอดภัย ของโครงสร"า ง
บรรจุภัณฑ!ต)อสินค"าภายในและความน)าสนใจของรูปแบบและโครงสร"างบรรจุภัณฑ! มากที่สุด ซึ่งสอดคล"องกับแนวคิดของ
อภิสิทธิ์ ไล)ศัตรูไกล พยูร โมสิกรัตน! และ มาลินี วิกรานต! (2547) ได"ทําวิจัย หีบห)อจากวัสดุธรรมชาติ : การศึกษางานออกแบบ
เพื่อการอนุรักษ! ผลการวิจัย พบว)า การใช"วัสดุธรรมชาติในการหีบห)ออาหารของคนในภาคใต"มีมานานและได" สืบต)อไปยังรุ)น
ลูกหลาน โดยมีการเลือกสรรชนิดวัสดุมากมาย ส)วนใหญ)เปJนวัสดุที่มีอยู)ตามธรรมชาติ ในบริเวณที่ใกล"เคียงที่พักอาศัยเปJนหลัก
และสามารถเลือกใช"ส)วนต)าง ๆ ของพืชที่นํามาทําหีบห)อตามความเหมาะสมกับประเภทอาหารได"อย)างลงตัว ได"ประโยชน!ทั้งการ
คุ"มครอง ปiองกัน การนับจํานวน การทําสัญลักษณ!ในการจําหน)าย การจัดเรียงซ"อน การนําพาในการขนส)ง การแสดงตนของ
อาหารเพื่อเชิญชวนผู"บริโภคให"สามารถซื้อหาได"อย)างมั่นใจว)าเปJนชนิดอาหารที่ต"องการ รวมถึงให"กลิ่นและรสชาติของอาหารจาก
วัสดุที่ใช"หีบห)อเพิ่มขึ้นด"วย ส)วนของพืชที่เปJนวัสดุธรรมชาติที่นิยมนํามาใช"หีบห)ออาหารในภาคใต"ดังกล)าวประกอบด"วยใบและ
กาบกล"วย ใบพ"อ ใบไผ) ใบจาก ใบคลุ"ม ใบลาน ใบชิง ใบทัง ใบยางพารา กาบหมาก เปJนต"นกรรมวิธีการหีบห)อ ที่พบสามารถ
จําแนกตามรูปแบบหีบห)อได"เปJน 5 กลุ)ม คือ 1) รูปแบบการห)อ โดยวิธีการพับ การม"วน การพัน หรือเย็บ ซึ่งมีทั้งประเภทกึ่ง
ทรงรูป ทรงสามเหลี่ยม และทรงสี่เหลี่ยม 2)รูปแบบการรองรับ เปJนการใช"คุณลักษณะของพืชที่เปJนแผ)นเรียบแบน แทนภาชนะ
รองรับอาหาร 3) รูปแบบบรรจุ เปJนการใช"ส)วนของพืชเปJนที่บรรจุอาหาร ตั้งแต)ขั้นตอนการผลิตอาหารไปจนถึงขั้นขนส)งเพื่อขาย
เปJนชิ้นเดียว 4) รูปแบบเสียบหนีบ ใช"หีบห)อเปJนเพียงแกนให"อาหารยึดติดเท)านั้น เพื่อประโยชน!ในการจัดเรียงอาหารให"เปJนกลุ)ม
ก"อน สะดวกในการป7<งย)างและจําหน)ายเปJนชุด ๆ รวมถึงการแสดงตนของอาหารเปJนกลุ)มอย)างสวยงาม 5.รูปแบบผูกมัดรัดร"อย
เปJนการนําส)วนของพืชที่เปJนเส"นมาใช"ประโยชน!ทั้งการผูกมัดเปJนพวง (พวงปลา มัดปู) ผูกรัดผักเปJนกํา (มัดพลู) มัดผัก ต)าง ๆ
ด"านกราฟ7กบนบรรจุภัณฑ!กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจในเรื่องภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ! สามารถสื่อสารเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ!ได"ดีมาก ซึ่งสอดคล"องกับแนวคิดของมยุรี ภาคลําเจียก(2546)ได"เขียนบทความว)ามีผู"กล)าวว)า “รูปแบบของภาชนะ
บรรจุมีความสัมพันธ!อย)างแน)นแฟiนกับศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆ”ซึ่งดูจะเปJนความจริง ดังเห็นได"จากภาชนะ
บรรจุพื้นบ"านซึ่งทําจากวัสดุที่หาได"ง)ายในท"องถิ่น เช)น ไม" ไม"ไ ผ) ใบตอง ฯลฯ การทําภาชนะบรรจุเหล)านี้ นอกจากจะมี
วัตถุประสงค!เพื่อรวบรวมและปกปiองสินค"าแล"วยังนับได"ว)าเปJนหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่แฝงไว"ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดกัน
มาช"านานในยุคปจจุบัน แม"ว)าเทคโนโลยีที่ก"าวหน"า จะได"มีส)วนทําให"รูปแบบของภาชนะบรรจุเปลี่ยนไปจากเดิม และมีการใช"วัสดุ
ที่ทันสมัยมาทดแทนก็ตามแต)ก็สังเกตได"ว)าภาชนะบรรจุบางประเภท ยังมีรูปแบบที่ผูกพันกับศิลปวัฒนธรรมอยู)ดี ตัวอย)าง
ที่เด)นชัดคือประเทศญี่ปุนซึ่งมีภาชนะบรรจุเพื่อการขายปลีกหลายประเภทที่ได"รับการออกแบบ ให"คงเอกลักษณ! อันบ)งบอกถึง
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ศิลปวัฒนธรรมของชาวญี่ปุนที่ดํารงไว"อย)างเหนียวแน)น สภาพสังคมและวิถีการดํารงชีวิตในยุคใหม)ยงั ทําให"ประชาชน ส)วนใหญ)
ต"องการสินค"าที่อํานวยความสะดวกต)อชีวิตประจําวัน ภาชนะบรรจุจึงได"รับการออกแบบให"สนองตอบ ต)อความต"องการเหล)านี้
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส)งผลให"สินค"า เก็บรักษาได"นานขึ้น สะดวกต)อการ ใช"สอย และการลําเลียงขนส)ง รวมทั้งสามารถ
สร"างจุดเด)นให"กับสินค"าในแง)ของคุณภาพอันช)วยส)งเสริมการขายได"
การตลาดเปJนองค!ประกอบแรกของการออกแบบภาชนะบรรจุที่จําเปJนต"องศึกษาอย)างถี่ถ"วนทั้งในแง)ของกลุ)ม ผูซ" ื้อ
เปiาหมาย สถานที่ และราคา เนื่องจากภาชนะบรรจุเปJนส)วนหนึง่ ของระบบการค"าขายและชีวิตของคนเรา วัสดุที่ใช"ทําภาชนะ
บรรจุ ต"องคํานึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ ข"อดี และข"อเสีย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต และข"อจํากัดของเทคโนโลยีในการผลิต เปJน
ต"น ประโยชน!ของการใช"งานสูงสุดที่เกี่ยวข"องกับโครงสร"างของภาชนะบรรจุนั้นๆ เช)น ความสะดวกต)อการใช"สอยในการป7ดเป7ด
การเทผลิตภัณฑ! การพกพาติดตัวไปยังสถานที่ต)างๆ เปJนต"น การสื่อความหมายระหว)างผูผ" ลิตกับผูบ" ริโภค ซึ่งหมายถึงการแจ"ง
ข"อมูลบอกรายละเอียดของสินค"า สรรพคุณ วิธีการใช" รวมทั้งรูปภาพ เครื่องหมายการค"า และตรา สิง่ เหล)านี้มีชื่อเรียกรวมกันว)า
“กราฟ7กของภาชนะบรรจุ” การออกแบบด"านนี้ควรเรียบง)าย แต)ให"ผลต)อการดึงดูดสายตาได"ดี มีความเด)น ชัดเจน โดยอาศัย
เทคนิคการพิมพ!ที่เหมาะสม เพือ่ ให"งานพิมพ!บนพื้นผิวของภาชนะบรรจุมคี ุณภาพที่ดี การออกแบบกราฟ7กที่ไม)เหมาะสมทําให"
สินค"าดูด"อยค)า ไม)มรี าคา ในทาง ตรงข"ามการออกแบบที่สวยงามจะช)วยเพิ่มคุณค)าให"กับสินค"า ทําให"สินค"ามี “ระดับ” ได" ใน
เรื่องของการใช"สีกับการออกแบบกราฟ7กของภาชนะบรรจุนั้น ได"มแี นวโน"มว)าสีสดๆ เช)น สีที่มีส)วนผสมของแดงและเหลืองจะมี
การใช"ลดลงในอนาคตอันใกล"นี้ ในขณะที่การใช"สีเดียวที่ไล)ระดับแก)อ)อน จะได"รับความนิยมเพิม่ ขึ้น การบรรจุหีบห)อยังคง
ก"าวหน"าพัฒนาอย)างไม)หยุดยั้ง เพื่อสนองตอบต)อความต"องการของผู"บริโภค และให"สอดคล"องกับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนอยู)
ตลอดเวลา การออกแบบมีบทบาทอย)างยิ่งต)อการบรรจุหีบห)อ เนื่องจากเปJนตัวเชื่อมโยงระหว)างภาชนะบรรจุกับ คนเรา ดังนั้น
การออกแบบจึงควรได"รับการพัฒนาควบคู)ไปกับการบรรจุหีบห)อเสมอและควรคํานึงถึงวัสดุที่ไม)ทําลายสิ่งแวดล"อมด"วย
จากการวิจัยเรื่องนี้ได"พบแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ!สําหรับชุมชนที่สอดคล"องกับงานวิจัยของ วรดิษ กาญจนอัครเดช จิรวัฒน! วงษ!พันธุเศรษฐ! ศักดิ์ศยาม พงษ!ดําและอินทิรา นาควัชระ(2550) ได"วิจัยเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ!ขนมไทย
เพชรบุรี ให"เปJนต"นแบบบรรจุภัณฑ!ของลักษณะสินค"าที่มีเอกลักษณ!และส)งเสริมธุรกิจการท)องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิจัย ดังนี้ 1.การออกแบบโครงสร"าง รูปร)าง รูปทรงของบรรจุภัณฑ!ขนม จะตอบสนองเรื่องความเหมาะสมกับขั้นตอนการ
บรรจุใส)โดยพบว)า การบรรจุขนมโดยร"านค"าที่ผลิตขนมเอง ส)วนใหญ)ของบรรจุภัณฑ!จะเปJนบรรจุภัณฑ!ที่พิมพ!เสร็จแล"ว หรือ
ชิ้นส)วนบางชิ้นเท)านั้น การออกแบบจึงมุ)งเน"นงานโครงสร"างที่สามารถรักษารูปทรงทางกายภาพของขนมได"คงเดิมจากการขนส)ง
และปiองกันความเสียหายต)อรูปทรงขนมที่อาจเกิดขึ้นระหว)างการกระจายสินค"าเพื่อจําหน)าย 2.การออกแบบในส)วนกราฟ7ก เปJน
การสร"างยี่ห"อให"เห็นภาพลักษณ!ของสินค"าขนมไทยเพชรบุรี การออกแบบส)วนนี้เน"นการแสดงเอกลักษณ!ของจังหวัดเพชรบุรีให"
โดดเด)น โดยนํากราฟ7กแหล)งท)องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งสถานที่และวัฒนธรรมเพชรบุรีมาเปJนส)วนประกอบของงานออกแบบ
นอกจากนี้ ยังได"นําเสนอการสร"างงานกราฟ7กให"เปJนชุดบรรจุภัณฑ! โดยรวมขนมประเภทเดียวกันหลาย ๆ ชนิด และสร"าง
เอกลักษณ!ให"กับชุดขนมนั้น เพื่อบอกให"รู"ว)า ขนมชุดนั้นมาจากแหล)งผลิตที่มีเอกลักษณ!เดียวกัน คือ จังหวัดเพชรบุรี และยัง
ออกแบบให"ขนมดูสะดุดตาชวนเชิญให"ผู"บริโภคซื้อ รวมถึงการจัดระดับการออกแบบกราฟ7กตามการวางตําแหน)งของสินค"าใน
ตลาดและวัตถุประสงค!ในการซื้อของกลุ)มลูกค"าเปiาหมายด"วย ในขณะเดียวกัน ยรรยง สินธุ!งาม (2548) ได"เสนอแนวคิดในการ
ออกแบบฉลาก กราฟ7กบนบรรจุภัณฑ! โดยคํานึงถึง 1. ตราสินค"า Brand คือ การออกแบบชื่อตราสินค"าของผลิตภัณฑ! จะแสดง
ด"วยตัวอักษร และหรือสัญลักษณ! ของภาพที่เปJนเอกลักษณ!ของผู"ผลิต มีลักษณะโดดเด)น ชัดเจน เหมาะสม จดจําง)าย 2.
ผลิตภัณฑ! Product คือ การนําเสนอข"อมูลให"ผู"บริโภคทราบว)าผลิตภัณฑ!ที่บรรจุอยู)ภายใน คืออะไรควรเน"นข"อดีที่พิเศษของ
ผลิตภัณฑ! ที่แตกต)างจากตราสินค"าชนิดอื่น 3. เปiาหมาย Target หมายถึง กลุ)มคนที่ซื้อผลิตภัณฑ!คือใคร พิจารณาจากเพศ วัย
การศึกษาการทํางานแบ)งได" สองลักษณะ คือการออกแบบโครงสร"างและการออกแบบกราฟ7ก จะต"องคิดพร"อมๆกัน แต)ในทาง
ปฏิบัติ ต"องออกแบบโครงสร"างก)อนอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบกราฟ7ก บน บรรจุภัณฑ! คือ ฉลากหน"าที่หนึ่งของฉลาก คือ
ทําหน"าที่เปJนจุดขายสินค"า

ขGอเสนอแนะ
ผู"วิจัยมีข"อเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ด"านโครงสร"างและการใช"สอยบรรจุภัณฑ!ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ!ประเภททีจ่ ะ
ใช"ขายในท"องถิ่น เช)น บรรจุภัณฑ!ที่มีขนาดเล็กลง บรรจุจํานวนน"อยชิ้นลง เพื่อเปJนการกระตุ"นยอดขายภายในท"องถิ่น และเปJน
การสร"างตลาดใหม)ต)อไปในอนาคตได" ด"านกราฟ7กบนบรรจุภัณฑ!ควรนํารูปแบบของบรรจุภัณฑ!ที่พัฒนาขึ้นมาใหม)นี้ไปใช"กับ
ผลิตภัณฑ!อื่นๆ เพื่อเปJนการสร"างเอกลักษณ!ให"แก)ทางกลุ)มและทําให"ลูกค"าติดภาพลักษณ!
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ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบของบรรจุ ภั ณ ฑ! ใ ห" เ หมาะสมกั บ ความต" อ งการของผู" บ ริ โ ภคโดยเฉพาะในด" า น
วัตถุประสงค!ของการซื้อ และอาชีพของผู"บริโภค ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ!อาหารเกษตรแปรรูปของกลุ)ม
แม)บ"านเกษตรกรประเภทอื่น เพื่อช)วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ!อาหารทางการเกษตรของไทยให"เปJนที่นิยม และส)งเสริมอาชีพของ
เกษตรกรไทย
ควรมีการวิจัยตลาดในการทํากิจกรรมหาวิธีการาส)งเสริมการขายผลิตภัณฑ!อาหารทางการเกษตรของกลุ)มเพิ่มเติม
ก)อนที่ผู"สนใจจะนําไปใช"ประโยชน!จริงต"องคํานึกถึงกลุ)มเปiาหมาย บรรจุภัณฑ!คู)แข)ง ลักษณะการจัดจําหน)ายหรือการกระจาย
สินค"า รวมถึงความพร"อมในด"านเงินทุนและความสะดวกในการจัดหาบรรจุภัณฑ!ด"วย
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