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บทคัดย่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสําคัญมาก เพราะผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการรับรู้ภาพลักษณ์ของบรรจุ
ภัณฑ์ ทั้งวัฒนธรรมก็ยังมีอิทธิพลทางการตลาดในเรื่องของการรับรู้ที่แตกต่างกันและพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อ
การส่งออก การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ระดับและอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้
ทางด้านจิตพิสัย(Affective)และพุทธพิสัย(Cognitive)ระหว่างวัฒนธรรมต่อคุณค่า ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของสินค้า และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม โดยทําการ
สร้างเครื่องมือโดยรูปภาพจําลอง (Stimuli) เป็นตัวกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรในวัฒนธรรมไทย
ละวัฒนธรรมมาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า 1.1 เพศเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์โดยที่
เพศชายจะมีประสบการในการเคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําแต่กับมีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เอง ต่างจากเพศหญิงที่มี
การใช้และซื้อเองในปริมาณที่มากกว่าเพศชาย อีกทั้งในส่วนของน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเพศชายมีการเคยซื้อและเคยใช้น้อยกว่าเพศ
หญิง 1.2 ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยภาพดัดแปลงเป็นปัจจัยด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ระดับและอัต
ลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ได้ดีกว่าภาพประกอบประเภทอื่นๆ และวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่ปัจจัยบุคคลหลักในการก่อให้เกิดการรับรู้ที่
แตกต่างหากแต่เป็นด้านเพศ 1.3 แต่ละวัฒนธรรมมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภค การมองว่าเป็นสิ่งสวยงามหรือสิ่งน่าเกลียด เป็นการรับรู้ที่แตกต่างไปในแต่ละวัฒนธรรม 1.4 แนวทางการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยนั้นควรใช้สีโทนร้อน หากแต่วัฒนธรรมมาเลเซียควรใช้สีโทนเย็นเพื่อเพิ่มความหรูหรา
ให้กับบรรจุภัณฑ์
คําสําคัญ ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การรับรู้ สินค้าอุปโภค ข้ามวัฒนธรรม

ABSTRACT
The packaging design has a very important role because consumers are purchasing from the
perceived image of the package. Both cultures also influence the market in a matter of perception and
different consumption habits, especially products for export. This research is to study the factors that affect
demand for individual products and product categories. To study design reflects the character and identity of
the product packaging to compare the differences of perception (Affective) and (Cognitive) between the
values of the culture and identity of the product and guidelines for packaging consumer in accordance with
the perception of the target cultures. The image simulation tools (Stimuli) as a catalyst for the recognition of
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the sample. The population consisted of culture Indonesian culture in Thailand. The results showed that 1.1
Sex is the main factor affecting the demand for products and product categories by which males are
experiencing in used products, shower gel, but there are some who do not buy the products themselves
unlike women who have used and bought in greater quantities than men in addition, the fabric softener that
men have ever bought and never used less than females. 1.2 Factors packaging design, visual design factors
adaptations reflect the nature and identity of the product packaging has better illustrated others. And that
culture is not a factor in causing people to recognize that there is a certain gender. 1.3 Each culture has a
different perception. Show that culture influences the perception of consumers. The view is beautiful or ugly.
The perceived differently in each culture 1.4 product packaging design guidelines in line with the culture of
Thailand should use warm colors. But Indonesian culture should use cool colors to add luxury to the
package.
Keywords: Element of Package Design, Perception, Consumer, Crossed Cultural

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกลยุทธ์สําคัญในการตอบโจทย์การตลาดกระแสหลักเพื่อสร้างประสบการณ์และอารมณ์
ร่วมระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคกระตุ้นให้ผู้บริโภคกระหายที่จะได้เป็นเจ้าของ ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่าสินค้าที่วางตั้งขายนั้นมี
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามชวนให้สะดุดตาสะดุดใจแก่ผู้บริโภคอย่างมากและสินค้าที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ก็มักจะเป็นสินค้าที่มี
บรรจุภัณฑ์สวยงามได้มาตรฐานเพราะคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีสินค้าที่อยู่ภายในก็คงจะมีคุณภาพดีด้วย(สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์.2550
: 1)
การขยายธุรกิจนับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุผลของความอยู่รอดและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทําให้ธุรกิจ
ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนองต่อผู้บริโภคที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่การขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ผู้บริโภคที่
เป็นชาวต่างชาติ จําเป็นต้องปรับผลิตภัณฑ์และการสื่อสารให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง (วุฒิ สุขเจริญ. 2555: 310)
แสดงให้เห็นว่าลักษณะประจําตัวของแต่ละบุคคลตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งเร้ารวมทั้งเวลาที่
เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของคนเรา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยทําการเปรียบเทียบรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้บริโภคในตลาดที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยผู้วิจัยได้ใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคเป็นกรณีศึกษา โดยเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นว่ารูปลักษณ์ภายนอกของบรรจุภัณฑ์สินค้านั้นสามารถดึงดูดใจให้ผู้บริโภค โดยใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภค
เป็นกรณีศึกษารวมถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์
2.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ระดับและอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
3.เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ทางด้าน จิตพิสัย(Affective)และพุทธพิสัย(Cognitive)ระหว่างวัฒนธรรม
ต่อคุณค่า ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของสินค้า
4.เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม
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กรอบการวิจัย
ปัจจัยด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

ปัจจัยด้านบุคคล
เพศ
อายุ
วัฒนธรรม/ศาสนา
ประสบการณ์ในอดีต

ด้านโครงสร้าง
-รูปทรง
-การกําหนดหัวจ่าย
-วัสดุ

การรับรู้
-คุณค่า
-ประโยชน์ใช้สอย
-มีระดับของสินค้า
-ความหรูหราของ
สินค้า
-ความงาม
-อัตลักษณ์

กราฟิก
-Element and
Priciple
-ภาพประกอบ
-สี
-อักษร

ความจําเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์
ความเฉพาะของผลิตภัณฑ์
สภาพแวดล้อม
โชว์ห่วย
ร้านสะดวกซื้อ
ห้างสรรพสินค้า

ประเภทของผลิตภัณฑ์
(ครีมอาบน้ํา/น้ํายาปรับผ้านุ่ม)

ข้อเสนอแนะปัจจัยการออกแบบ
ที่สอดคล้องกับกลุม่ วัฒนธรรม

ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึกษาปัจจัยการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านปัจจัยการออกแบบและทําการลงพื้นที่สํารวจผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคใน
ท้องตลาด เพื่อทําการศึกษาและวิเคราะห์ทําการจัดกลุ่มและเลือกตัวแทนของผลิตภัณฑ์เพื่อทําการศึกษา โดยในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ทําการเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําและน้ํายาปรับผ้านุ่ม โดยให้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีบอาบน้ําเป็นตัวแทน
ของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและให้ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่มเป็นตัวแทนของบรรจุภัณฑ์ประเภทถุง เพื่อความหลากหลาย
ในการศึกษาด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งได้ทําการสํารวจผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงเพื่อศึกษาปัจจัยการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆ และนําไปดําเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 2 ทําการวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัย
สํารวจผลิตภัณฑ์ภายในท้องตลาดเพื่อทําการวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบในด้านโครงสร้างและกราฟิกที่เหมือนกันและ
ต่างกันมาแยกแยะและเลือกรูปแบบของแต่ละปัจจัยการออกแบบมาทําการเชื่อมโยงกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
การกําหนดตัวแปรด้านปฏิบัติการซึ่งได้จากนิยามด้านมโนทัศน์
สร้างเครื่องมือโดยรูปภาพจําลอง (Stimuli) เป็นตัวกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในประเด็นการรับรู้ที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับการรับรู้ของแต่ละวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยมีการใช้แบบสอบถาม
ประกอบ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเก็บแบบสอบถามด้วยการลงภาคสนาม
วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 11 ระดับการแปลงค่าการรับรู้ คือระดับที่ 6 คือค่าที่อยู่ในตําแหน่ง (0) ไม่สื่อถึงด้านใด
ด้านหนึ่งเลย 1 หมายถึง สื่อถึงประเด็นภาพด้านซ้ายในระดับที่มากที่สุด และ 11 สื่อถึงประเด็นภาพด้านขวามากที่สุด และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคํานวณสถิติแบบสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนําไปหาปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มวัฒนธรรม
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ตาราง 1 แสดงค่าสําหรับวัดระดับการรับรู้ 11 ระดับ
ปัจจัย

ภาพด้านซ้าย

ภาพด้านขวา

10.00– 11.00

11

สื่อถึงประเด็นนั้นๆมากที่สุด

10

9.51 – 10.50

9

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆมาก

8

8.51 – 9.50

7

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆปานกลาง

6

7.51 – 8.50

5

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆน้อย

4

6.51 – 7.50

3

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆน้อยที่สุด

2

5.51 – .650

1

ไม่สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆ

แทนค่า
ระดับการ
รับรู้

4.51 – 5.50

5

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆน้อยที่สุด

4

3.51 – 4.50

3

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆน้อย

2

2.51 – 3.50

1

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆปานกลาง

0

1.51 – 2.50

1

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆมาก

2

1.00– 1.50

3

สื่อถึงประเด็นนั้นๆมากที่สุด

4

ระดับที่แท้จริง

5

การแปรค่าความหมายการรับรู้จากระดับคะแนน

ระดับการ
รับรู้

ขั้นที่ 3 ทําการตรวจสอบเครื่องมือ
ทําการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยโดยผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี และผู้มีความรู้ด้านศิลปะที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยการนําเสนอภาพปัจจัยทางด้านการออกแบบแก่ผู้ทําการตรวจเครื่องมือการวิจัยและเมื่อผู้
ตรวจสอบเครื่องการวิจัยเห็นภาพปัจจัยทางด้านการออกแบบแล้วสามารถรับรู้ถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการถามได้หรือไม่ หากมีการ
ตอบคาดเคลื่อนจากสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการถามจะมีการแก้ไขภาพปัจจัยทางด้านการออกแบบจนการผู้ตรวจสอบทุกท่านจะสามารถ
รับรู้ถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการถาม และเมื่อได้เครื่องมือการวิจัยแล้ว จึงนําไปตรวจสอบเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 80 คน
โดยทุกปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ค่าอัลฟ่าคอนบาร์คสูงคือตั้งแต่ 0.8 - 0.9 และมีค่าอัลฟ่าคอนบาร์ครวมอยู่ที่ 0.8838
หมายความว่า เครื่องมือในการวิจัยมีความเสมอต้นเสมอปลายของโครงสร้างคําถาม มีความเที่ยงตรงของกลุ่มตัวชี้วัดไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงได้มาซึ่งการเป็นตัวแทนของปัจจัยในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลการวิจัย
นําเครื่องมือที่ได้ในการวิจัยลงภาคสนามเก็บข้อมูลในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมาเลเซีย
หากแต่ในวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นเครื่องมือในการวิจัยจะถูกแปลภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งสองวัฒนธรรมนั้นผู้วิจัยได้มาจากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องด้วยทั้งสอง
วัฒนธรรมแม้จะอยู่ในภาคภูมิภาคที่ใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติท่เี ห็นได้อย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
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ขั้นที่ 5 วิเคราะห์และอภิปรายผล
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สรุปและอภิปรายผลเพื่อเสนอแนะการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมที่แตกต่าง

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาการรับรู้ปัจจัยการออกแบบที่ส่งผลต่อการรับรู้ใน
ประเด็นต่างๆของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และเติม
คําตอบในช่องว่าง จํานวน 6 ข้อ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา คณะ ศาสนา และวัฒนธรรม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมและประสบการณ์ร่วมต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) จํานวน 8 ข้อ ประกอบไปด้วย การเคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ํา การเคยซื้อผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ํา ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ําที่
ไหน ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ําเพราะอะไร การเคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่ม การเคยซื้อผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่ม ซื้อผลิตภัณฑ์
น้ํายาปรับผ้านุ่มที่ไหนและซื้อผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มเพราะอะไร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยการตอบด้วยการดูภาพเปรียบเทียบแต่ละคู่ของปัจจัยการ
ออกแบบที่แตกต่างกัน ทั้งหมดจํานวน 40 คู่ปัจจัยการออกแบบ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกค่าการรับรู้ในประเด็นการรับรู้ทั้งหมด 7
ประเด็น ได้แก่ คุณค่าของสินค้า ความเหมาะสมกับการใช้งาน ระดับความหรูหราของสินค้า ความงามของสินค้า อัตลักษณ์ของ
สินค้า สื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําและสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่ม โดยทุกปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ค่าอัลฟ่าคอน
บาร์คสูงคือตั้งแต่ 0.8 - 0.9 และมีค่าอัลฟ่าคอนบาร์ครวมอยู่ที่ 0.8838 หมายความว่า เครื่องมือในการวิจัยมีความเสมอต้นเสมอ
ปลายของโครงสร้างคําถาม มีความเที่ยงตรงของกลุ่มตัวชี้วัดไปในทิศทางเดียวกัน
ตาราง 2 แสดงค่าระดับการรับรู้ในแต่ละประเด็น
ปัจจัยด้าน
การออกแบบ
ประเด็นด้านการรับรู้
1. คุณค่าของสินค้า
2. ความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน
3. ระดับ ความหรูหรา
ของสินค้า
4. ความงามของสินค้า
5. อัตลักษณ์ของสินค้า
6. สื่อถึงครีมอาบน้ํา
7. สื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่ม

รูปภาพด้านซ้าย
5

4

3

2

รูปภาพด้านขวา
1

0

1

2

3

4

ปัจจัยด้าน
การออกแบบ
5

ประเด็นด้านการรับรู้
1. คุณค่าของสินค้า
2. ความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน
3. ระดับ ความหรูหราของ
สินค้า
4. ความงามของสินค้า
5. อัตลักษณ์ของสินค้า
6. สื่อถึงครีมอาบน้ํา
7. สื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่ม

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยประชากรในวัฒนธรรมไทยและประชากรในวัฒนธรรมมาเลเซีย โดยผู้วิจัย
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็นกลุ่มๆเพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลมีความแตกต่างกันในประเด็นที่จะศึกษาเนื่องด้วยเงื่อนไขของระยะเวลาและ
ข้อจํากัดในการประสานงานขอความอนุเคราะห์จากสถานศึกษา จึงทําให้ในการวิจัยครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่างโดยแยกเป็นประชากรใน
วัฒนธรรมไทยจํานวน 104 คน และเป็นประชากรในวัฒนธรรมมาเลเซียจํานวน 96 คน โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมาเลเซียเพื่อให้เกิดความใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งในปัจจัย
บุคคลด้านอายุ, รายได้ และการศึกษา โดยด้านของศาสนาในสถานศึกษาที่ลงเก็บแบบสอบถามนั้นก็มีความแตกต่างทางศาสนา
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อย่างชัดเจน เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างในวัฒนธรรมมาเลเซียล้วนนับถือศาสนาอิสลามและกลุ่มตัวอย่างในวัฒนธรรมไทยล้วนนับถือ
ศาสนาพุทธทั้งสิ้น ในการเก็บแบบสอบถามมีหลายปัจจัยในด้านการออกแบบค่อนข้างมาก การเก็บแบบสอบถามครั้งนี้จึงมีขั้นตอน
ในการเก็บโดยการนําเสนอภาพปัจจัยการออกแบบแต่ละคู่โดยให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาการรับรู้ในแต่ละประเด็น ซึ่งด้วยข้อจํากัด
ของแบบสอบถามและระยะเวลา จึงทําให้การเก็บแบบสอบถามนั้นได้จํานวนบุคคลในแต่ละวัฒนธรรมแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยบุคคล
ในด้านวัฒนธรรมอาจก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนในผลการรับรู้ดว้ ยจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนที่แตกต่าง หากแต่ด้วยปัจจัย
บุคคลด้านอื่นนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนในผลการรับรู้ด้วยจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด

ภาพ 1 ขั้นตอนการลงภาคสนามเก็บแบบสอบถามในมาเลเซีย

ภาพ 2 ขั้นตอนการลงภาคสนามเก็บแบบสอบถามในไทย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่าในส่วนของประสบการณ์ในอดีตนั้นกลุ่มตัวอย่าง ล้วนเคยมีประสบการณ์ในการเคยซื้อและ
เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท จากข้อมูลรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ทําให้เห็นว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันใน
2 ลักษณะ คือ
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้บุคคลในแต่ละ
วัฒนธรรมมีการนับถือศาสนาเดียวกันทั้งหมด กล่าวคือวัฒนธรรมไทยนับล้วนนับถือศาสนาพุทธและวัฒนธรรมมาเลเซียล้วนนับถือ
ศาสนาอิสลามทั้งหมด จึงทําให้ในการวิจัยครั้งนี้ปจั จัยบุคคลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเป็นตัวแทนซึ่งกันละกัน
2) ความแตกต่างของปัจจัยประสบการณ์ในอดีตทั้งการเคยใช้ เคยซื้อ ซื้อที่ไหน ซื้อเพราะอะไร การวิจัยจึงทําการศึกษา
ในเบื้องต้นว่าปัจจัยด้านบุคคลที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดความแตกต่างของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์
อย่างไร
โดยแบ่งวิเคราะห์ออกตามประเภทของผลิตภัณฑ์และทําการเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคลกับ
ปัจจัยประสบการณ์ในอดีต ผลปรากฏว่า
1.1 เพศเป็นปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยที่เพศชายจะมีประสบการในการเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ประเภทครีมอาบน้ําแต่กับมีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เอง ต่างจากเพศหญิงที่มีการใช้และซื้อเองในปริมาณที่มากกว่าเพศชาย
อีกทั้งในส่วนของน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเพศชายมีการเคยซื้อและเคยใช้น้อยกว่าเพศหญิง
ผลวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ ระดับ และอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยทราบว่าปัจจัยบุคคลในบ้างด้านนั้นส่งผลต่อประสบการณ์ในอดีตของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาปัจจัยในด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ ระดับ และอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่นําความต่างแตกทางด้านปัจจัยบุคคลมาพิจารณารวมด้วย โดยการนําค่าเฉลี่ย (Mean) มา
วิเคราะห์จัดอันดับตามประเด็นการรับรู้ โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ ลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา ลักษณะผลิตภัณฑ์
ประเภทน้ําน้ําปรับผ้านุ่ม ระดับ และอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา
ในส่วนนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัจจัยด้านการออกแบบใดที่สื่อของผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา โดยจากผลการวิเคราะห์
สรุปได้ว่า
1.1 ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
1.1.1 ขวดทรงสูงสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย
1.1.2 ขวดทรงอิสระสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าขวดทรงตรง
1.1.3 ขวดสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าถุง
1.1.4 แต่ไม่ว่าจะเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์พิเศษหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ธรรมดาต่างไม่สื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําโดย
2.1 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2.1.1 ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย
2.1.2 อักษรตัวเขียนสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าอักษรตัวพิมพ์
2. ปัจจัยการออกแบบที่ส่อื ถึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม
ในส่วนนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัจจัยด้านการออกแบบใดที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม โดยจากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่า
2.1 ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
2.1.1 ขวดทรงสูงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย
2.1.2 ขวดด้านข้างกว้าง สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดด้านข้างแคบ
2.1.3 ถุงฝาเกลียวด้านข้างสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าถุงฝาเกลียวตรงกลาง
2.1.4 ถุงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวด
2.2 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
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2.2.1 ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย
2.2.2 โครงสีข้างเคียงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าสีเอกรงค์
2.2.3 สีโทนเย็นสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าสีโทนร้อน
2.3.4 แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรทางการหรือไม่ทางการนั้นต่างไม่สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้า
3. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า
ในส่วนนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัจจัยด้านการออกแบบใดที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า โดยจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
3.1 ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
3.1.1 ฝาปั๊มสื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าฝาฟลิบ
3.1.2 ขวดสื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าถุง
3.1.3 ขวดทรงสูง สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย
3.2 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
3.1 ภาพดัดแปลงสื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย
3.2 อักษรตัวเขียนสื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าอักษรตัวพิมพ์
4. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า
ในส่วนนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัจจัยด้านการออกแบบใดที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า โดยจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
4.1 โครงสร้างบรรจุภัณฑ์
4.1.1 ขวดทรงสูงสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย
4.1.2 ขวดสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าถุง
4.1.3 ขวดด้านข้างกว้างสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าขวดด้านข้างแคบ
4.2 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
4.2.1 ภาพดัดแปลงสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดกี ว่าภาพเส้นอย่างง่าย
4.2.1 ตัวอักษรตัวเขียนสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าอักษรตัวพิมพ์
4.2.3 โครงสีข้างเคียง(analogous)สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดกี ว่าสีเอกรงค์(monochrome)
จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่านอกจากปัจจัยด้านบุคคลจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้แล้ว ปัจจัยด้านการออกแบบ ภาพ
จําลอง(Stimuli) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นยังเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของบุคคลด้วย ภาพจําลอง(Stimuli) ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลที่แตกต่างกันไป
ผลวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการรับรู้ทางด้านจิตพิสัย(Affective)และพุทธพิสัย(Cognitive)ระหว่างวัฒนธรรมต่อคุณค่า
ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของของสินค้า
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นทําให้เห็นว่าในภาพรวมที่ไม่มีการแบ่งปัจจัยบุคคลที่มีความแตกต่างนั้นแม้จะมีการรับรู้ แต่ก็
เป็นในระดับน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างทางปัจจัยบุคคลที่ชัดเจน ในส่วนนี้จึงเป็นการนําเสนอผล
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้ของปั จจัยบุคคลในด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน โดยแบ่ง ประเด็นเป็น พุทธพิสัย
(Cognitive) คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม และจิตพิสัย(Affective) คือ คุณค่า ระดับ อัต
ลักษณ์ ทั้งยังแบ่งปัจจัยการออกแบบเป็นสองส่วน คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
พบว่าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่าทุกปัจจัยการออกแบบวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น โดยขวดด้านข้างกว้างสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าขวดด้านข้าง
แคบ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =4.00 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.15 ฝาปั๊มเว้าแคบสื่อถึงความเป็น
ครีมอาบน้ําได้ดีกว่าฝาโค้งกว้าง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.43 วัฒนธรรมคนไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=6.00
วัสดุพิเศษสีทองสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าวัสดุพิเศษสีเงิน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.60
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.33 และวัสดุใสมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์สื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่า
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วัสดุทึบมองไม่เห็นผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.92 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
X =5.63
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่มีการรับรู้มากที่สุดและใกล้เคียงกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
มาเลเซียนั้นคือ ตัวอักษรตัวเขียนสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าตัวอักษรตัวพิมพ์ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ท่ี
X =8.06 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.92 ปัจจัยการออกแบบที่ วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกัน
เพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ได้ดีกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าภาพจริง โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.84 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.96 โครงสีตรงข้ามสื่อถึงความเป็นครีม
อาบน้ําได้ดีกว่าโครงสร้างสีข้างเคียง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.55 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.82
เส้น ตรงแนวตั้ ง สื่ อถึ ง ความเป็ น ครีม อาบน้ํา ได้ดีก ว่ า เส้น ตรงแนวนอน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมี ค่า เฉลี่ ยการรับ รู้ที่ X =7.31
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.16 และเส้นโค้งงดงามสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าเส้นหยัก โดยวัฒนธรรม
มาเลเซียมี่ค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =4.67 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.05 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและ
มาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ สีน้ําหนักอ่อนสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้
ดีกว่าสีน้ําหนักแก่ โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.00 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.45 ปัจจัยการ
ออกแบบที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งของวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย คือ ตัวอักษรแบบตัวเขียนแบบไม่ทางการและตัวอักษรแบบ
ตัวเขียนแบบทางการ โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.00 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.30
2. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
พบว่าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ขวดทรงสูง สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.52 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.20 ขวดด้านข้างกว้างสื่อถึงความเป็น
น้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดด้านข้างแคบ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.90 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
X =5.46 วัสดุพิเศษสีทองสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าวัสดุพิเศษสีเงิน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=7.13 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.69 และวัสดุเงาสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าวัสดุด้าน โดยวัฒนธรรม
มาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.09 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.39 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและ
มาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทยมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ ถุงปิดด้านข้างสื่อถึงความเป็นน้ํายา
ปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าถุงไม่ปิดด้านข้าง โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.08 โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=5.53 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งวัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าถุงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับ
ผ้านุ่มได้ดีกว่าขวด โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.08 แต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่าขวดสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าถุง
โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =4.82, วัฒนธรรมไทยรับรู้ว่า(ถุง)ไม่มีรอยสําหรับเปิดใช้สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่า(ถุง)มีรอย
สําหรับเปิดใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.68 แต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่า(ถุง)มีรอยสําหรับเปิดใช้สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้า
นุ่มได้ดีกว่า(ถุง)ไม่มีรอยสําหรับเปิดใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.68 และวัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าขวดทรงตรงสื่อถึงความเป็น
น้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดทรงอิสระ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =4.81 แต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่าขวดทรงอิสระสื่อถึงความเป็น
น้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดทรงตรง โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.20
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่าทุกปัจจัยการออกแบบวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมี การรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น โดยอักษรตัวเขียนสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าอักษรตัวพิมพ์
โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.28 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.55, สีโทนเย็นสื่อถึงความเป็น ครีม
อาบน้ําได้ดีกว่าสีโทนร้อน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.94 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.36 สีบน
พื้นขาวสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าขาวบนพื้นสี โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.86 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ที่ X =6.33 ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าภาพจริง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=7.93 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.42 ภาพอักษรสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.78 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.31 ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นครีม
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อาบน้ําได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.97 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=5.33 และเส้นโค้งปกติสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าเส้นตรงแนวเฉียงโดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.13
วัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.90 แต่ปัจจัยการออกแบบที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งของวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย คือ สีซี
เปียและสีขาวดํา โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.43 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.13 และอักษร
ตัวหนาและอักษรแบบบาง โดยวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.24 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.14
3. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงคุณค่าของสินค้า
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
พบว่าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ขวดทรงสูง สื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.03 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.84 ขวดทรงอิสระสื่อถึงความมีคุณค่า
ของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงตรง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.20 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.49
ขวดทรงเว้ากลางขวดสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงโค้งกลางขวด โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=7.10 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.82 และวัสดุพิเศษสีทองสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าวัสดุพิเศษสีเงิน โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.84 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.49 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทย
และมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทยมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ วัสดุพิเศษสื่อถึงความมีคุณค่า
ของสินค้า ได้ดีกว่าวัสดุธรรมดา โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.72 โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=6.02
ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรม
มาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ โครงสีข้างเคียงสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าสีเอกรงค์โดยวัฒนธรรม
มาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.58 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.67 เส้นตรงแนวตั้งสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้า
ได้ดีกว่าเส้นตรงแนวนอน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.54 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.73
ภาพอักษรสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าโครงสีข้างเคียง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.99 วัฒนธรรม
ไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.91 โครงสีคู่ตรงข้ามสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย โดยวัฒนธรรมมาเลเซีย
มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.57 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.50 และอักษรตัวแคบสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่า
อักษรตัวกว้าง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.86 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.23 ปัจจัยการออกแบบที่
วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งวัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าสีโทนร้อนสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าสีโทนเย็น
โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.40 แต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้สีโทนเย็นสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าสีโทนร้อน โดยมี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.61
4. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test พบว่า
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ขวดทรงสูง สื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =2.92 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.71 ขวดด้านข้างกว้างสื่อถึงความมี
ระดับของสินค้าได้ดีกว่าขวดด้านข้างแคบ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.85 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
X =5.75 และขวดทรงอิสระสื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงตรง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.31
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.92 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทย
มีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ วัสดุพิเศษสื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าวัสดุธรรมดา โดยวัฒนธรรมไทยมี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.43 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.98
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ โครงสีข้างเคียงสื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าสีเอกรงค์โดย
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วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.39 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.66 สีโทนเย็นสื่อถึงความมีระดับของ
สินค้าได้ดีกว่าสีโทนร้อน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.83 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.98 และ
เส้นตรงแนวตั้ง สื่อถึง ความมีระดับ ของสินค้า ได้ ดีกว่า เส้นตรงแนวนอน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรั บรู้ ที่ X =7.47
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.73 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรม
ไทยมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ อักษรแบบตัวเขียนสื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าอักษรแบบตัวพิมพ์โดย
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.92 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.20
5. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
พบว่าระหว่างวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ขวดทรงสูง สื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าขวดเหลี่ยมทรง
เตี้ย โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.56 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.23 ขวดทรงอิสระสูงสื่อถึง
ความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงตรงสูง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.37 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ที่ X =6.75 วัสดุพิเศษสีทองสื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าวัสดุพิเศษสีเงิน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ที่ X =8.01 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.62 และขวดทรงเว้ากลางขวดสื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่า
ขวดทรงโค้งกลางขวด โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.42 วัฒนธรรมไทย
มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.08
ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทยมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย
ได้แก่ วัสดุพิเศษสื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าวัสดุธรรม โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.64 วัฒนธรรม
มาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.63
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ โครงสีข้างเคียงสื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าสีเอกรงค์โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.44 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.62 และเส้นตรงแนวตั้งสื่อถึงความมีอัต
ลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าเส้นตรงแนวนอน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.31 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
X =5.90
ผลจากการศึกษาโดยแยกบุคคลทางวัฒนธรรม ทําให้เห็นว่าแต่ละวัฒนธรรมมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับ รู้ของผู้บ ริโภค การมองว่าเป็น สิ่ งสวยงามหรือสิ่ง น่า เกลียด เป็นการรับ รู้ที่แตกต่างไปในแต่ล ะ
วัฒนธรรม ของผู้บริโภคต่างวัฒนธรรมก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งตรงกับทฤษฎีของศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม(2549) ในด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาเกณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้อง
กับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างวัฒนธรรม โดยมีบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ําและน้ํายาปรับผ้านุ่มเป็นกรณีศึกษา ซึ่งหลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักออกแบบเพราะต้องการออกแบบให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายจะมีการ
รับรู้จากภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงสิ่งที่อยู่ภายใน หากแต่การรับรู้นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยในหลายด้านซึ่งวัฒนธรรมเป็น
ปัจจัยหลักอีกด้านที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการจะสื่อความหมายอะไรต้องคํานึงถึงการรับรู้ที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงทําการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ควบคู่ไปกับการอภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้

สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทของผลิตภัณฑ์
จากการเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่าในส่วนของประสบการณ์ในอดีตนั้นกลุ่มตัวอย่างล้วนเคยมี
ประสบการณ์ในการเคยซื้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท ทั้งยังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทในห้างสรรพสินค้า และยังคง
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้งั 2 ประเภทจากยี่ห้อมากกว่ารูปลักษณ์
ปัจจัยบุคคลด้านเพศเป็นปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค โดยที่เพศชายจะมีประสบการ
ในการเคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําแต่กับมีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เอง ต่างจากเพศหญิงที่มีการใช้และซื้อเองใน
ปริมาณที่มากกว่าเพศชาย อีกทั้งในส่วนของน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเพศชายมีการเคยซื้อและเคยใช้น้อยกว่าเพศหญิง ซึ่งตรงกับที่วุฒิ
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สุขเจริญ (2555) กล่าวว่าเพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื่องจากแต่ละเพศย่อมมีความต้องการที่แตกต่าง
กันถึงแม้จะอยู่ในสังคมเดียวกันอีกทั้งเพศชายกับเลือกจะซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งครีมอาบน้ําและน้ํายาปรับผ้านุ่มจากร้านสะดวกซื้อ
มากกว่าหากแต่เพศหญิงกับเลือกจะซื้อในห้างสรรพสินค้ามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Underhill อ้างอิงจากสิริภัค
ฤทธิ์น้ําคํา (2554) ที่พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกตัดสินใจซื้อและเลือกชมสินค้าต่างกัน โดยเพศชายจะเดิน
ผ่านช่องทางเดินภายในร้านเร็วกว่าเพศหญิง เพศชายจะใช้เวลามองสินค้าบนชั้นน้อยกว่าเพศหญิง อีกทั้งเพศชายไม่ชอบถามหรือ
ขอความช่วยเหลือ หากหาสินค้าไม่พบจะพยายามเดินวนอยู่2-3รอบก่อนที่จะออกจากร้าน ในขณะที่เพศหญิงจะถามพนักงาน
ภายในร้านถึงสินค้าที่ต้องการ ซึ่งตรงกับลักษณะของห้างสรรพสินค้าที่จะมีพนักงานขายคอยให้บริการและแนะสินค้า
ปัจจัยบุคคลด้านวัฒนธรรมเป็นอีกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในอดีต โดยวัฒนธรรมไทยมีการซื้อผลิตภัณฑ์
ครีมอาบน้ําจากห้างสรรพสินค้ามากกว่าร้านสะดวกซื้อ แต่วัฒนธรรมมาเลเซียมีการซื้อครีมอาบน้ําจากร้านสะดวกซื้อมากกว่า
ห้างสรรพสินค้า ทั้งที่ผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มทั้งในวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการซื้อที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
เท่าๆกัน แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยให้ความสําคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํามากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย
และวัฒนธรรมไทยยังให้ความสําคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมากกว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด และในด้านการเคย
ซื้อและเคยใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มวัฒนธรรมไทยมีการเคยใช้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ทําให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มมากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย
สรุปผลและอภิปรายปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ ระดับ และอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
จากการเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย ในด้านปัจจัยการออกโดยไม่พิจารณาปัจจัยบุคคลด้านวัฒนธรรม
ตามประเด็นต่างๆพบว่า
1. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา
จากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําด้านรูปทรงนั้นเป็นขวด มีรูปทรงสูง
และเป็นรูปทรงอิสระ ด้านการกําหนดหัวจ่ายนั้นเป็นฝาปั๊มอีกทั้งเป็นฝาปั๊มแบบกดใช้และถ้าหากเป็นฝาฟลิบก็เป็นฝาฟลิบแบบแคบ
ด้านวัสดุนั้นเป็นแบบทึบด้าน ซึ่งด้านวัสดุพิเศษและธรรมดานั้นไม่ส่งผลใดๆ แต่หากมีการเลือกใช้วัสดุพิเศษนั้นจะเป็นวัสดุพิเศษสี
ทอง โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํานั้นเป็นเส้นโค้งปกติและเส้นโค้งงดงามที่ดูนุ่มนวล
ภาพประกอบนั้นเป็นภาพแบบดัดแปลง สีที่ใช้นั้นเป็นสีบนพื้นขาวและโครงสีคู่ตรงข้าม ตัวอักษรนั้นเป็นแบบตัวเขียนและมีความ
เป็นทางการ
2. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม
จากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม ด้านรูปทรงนั้นเป็นทรงสูงและมี
ด้านข้างกว้าง ด้านการกําหนดหัวจ่ายนั้นเป็นถุงที่มีฝาเกลียวด้านข้าง ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของฝาเปิดไม่ว่าจะมีลักษณะกว้างหรือแคบ
นั้นไม่ส่งผลใดๆ ด้านวัสดุนั้นเป็นวัสดุธรรมดาและวัสดุที่มีลักษณะเงา โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภท
ครีมอาบน้ํานั้นเป็นเส้นโค้งงดงามและเส้นโค้งปกติ ภาพประกอบนั้นภาพดัดแปลง สีนั้นเป็นสีโทนเย็น และโครงสีข้างเคียง โดย
น้ําหนักของสีไม่ส่งผลใดๆ ตัวอักษรนั้นเป็นแบบตัวเขียนและเป็นตัวเอน โดยอักษรทางการและไม่ทางการไม่ส่งผลใดๆ
3. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า
จากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าด้านรูปทรงนั้นเป็นขวด เป็นทรงสูง
และด้านหน้ากว้าง ด้านการกําหนดหัวจ่ายนั้นเป็นแบบฝาปั๊ม หากเป็นฝาฟลิบก็เป็นฝาฟลิบแบบแคบ และหากเป็นถุงนั้นจะเป็นถุง
แบบมีรอยสําหรับเปิดใช้ ด้านวัสดุเป็นวัสดุใส วัสดุพิเศษในลักษณะสีทองและวัสดุที่มีความเงา โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อ
ถึงระดับ ความหรูหราของสินค้านั้นเป็นเส้นโค้งปกติและเส้นโค้งงดงาม ภาพประกอบนั้นเป็นภาพดัดแปลง และภาพอักษร สีนั้น
เป็นแบบสีบนพื้นขาว เป็นโครงสีข้างเคียง และเป็นแบบซีเปีย ด้านอักษรนั้นเป็นแบบตัวเขียน ทั้งยังเป็นแบบทางการ และเป็นตัว
เอน
4. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า
จากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า ด้านรูปทรงนั้นเป็นแบบขวด เป็นทรงสูงและ
ด้านข้างกว้าง ด้านการกําหนดหัวจ่ายนั้นเป็นแบบฝาปั๊มและเป็นแบบฝาปั๊มกดใช้ หากเป็นถุงนั้นเป็นแบบมีรอยสําหรับเปิดใช้ วัสดุ
นั้นเป็นวัสดุเงา วัสดุใส และวัสดุพิเศษสีทอง โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้านั้นเป็นเส้นโค้งปกติและ
เส้นโค้งงดงาม ภาพประกอบนั้นเป็นภาพดัดแปลง และภาพอักษร ด้านสีนั้นเป็นสีซีเปีย โครงสีข้างเคียงและโครงสีคู่ตรงข้าม ด้าน
อักษรนั้นเป็นแบบตัวเขียน ทั้งยังเป็นแบบทางการ และเป็นตัวเอน แต่ไม่ว่าจะเป็นอักษรตัวหนาหรือบางไม่ส่งผลใดๆ
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______________________________________________________________________________________________
จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่านอกจากปัจจัยด้านบุคคลจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้แล้ว ปัจจัยด้านการออกแบบ ภาพ
จําลอง(Stimuli) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นยังเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของบุคคลด้วย ภาพจําลอง(Stimuli) ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลที่แตกต่างกันไป ซึ่งตรงกับทฤษฎี
ของมอร์แกนและคิงส์ (อ้างถึงในถวิล ธาราโภชน์และศรัณย์ ศิริสุข.2545: 53) ที่กล่าวว่าบุคคลแต่ละคนจะเกิดการรับรู้สิ่งเร้าได้
แตกต่างกัน แต่การรับรู้สิ่งเร้าใดก้อนหลังมากหรือน้อย ชัดเจนหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ ตัวบุคคล
และคุณสมบัติของสิ่งเร้า
ผลวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการรับรู้ทางด้านพุทธพิสัย (Cognitive) และจิตพิสัย (Affective) ระหว่างวัฒนธรรมต่อ
คุณค่า ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของสินค้า
จากการเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย ในด้านปัจจัยการออกโดยพิจารณาปัจจัยบุคคลด้านวัฒนธรรม
ตามประเด็นต่างๆพบว่า
1. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงครีมอาบน้ํานั้นเป็นรูปทรงด้านข้าง
กว้าง เป็นฝาปั๊มแบบเว้าแคบ วัสดุพิเศษสีทอง และเป็นวัสดุใส ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่
แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย โดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึง
ครีมอาบน้ํานั้นเป็น ภาพแบบดัดแปลง โครงสีตรงข้าม (Dyads) และเส้นตรงแนวตั้ง ปัจจัยที่วัฒนธรรมไทยรับรู้มากกว่าวัฒนธรรม
มาเลเซียนั้นเป็น น้ําหนักสีอ่อน หากแต่ปัจจัยที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียรับรู้ได้ใกล้เคียงกันมากนั้นเป็น ตัวอักษรแบบตัวเขียน
2. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเป็น รูปทรงสูง
ด้านข้างกว้าง วัสดุพิเศษสีทอง และเป็นวัสดุเงาปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่ามาเลเซียนั้นเป็น ถุงแบบปิด
ด้านข้าง และปัจจัยการออกแบบที่ทั้งสองวัฒนธรรมรับรู้ต่างกันคือ วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่าขวดสื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่มแต่
วัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าถุงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มและวัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่าถุงที่มีรอยสําหรับเปิดใช้สื่อถึงน้ํายาปรับผ้า
นุ่มแต่วัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าถุงไม่มีรอยสําหรับเปิดใช้สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่ม ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย โดยปัจจัยการ
ออกแบบที่สื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเป็น อักษรแบบตัวพิมพ์และเป็นทางการ สีเป็นสีโทนเย็น (Cool tone) และ สีบนพื้นขาว ภาพ
แบบดัดแปลงและภาพอักษร โดยปัจจัยที่ไม่ส่งผลนั้นเป็นสีขาวดําและซีเปีย ตัวอักษรบางและหนา
3. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงคุณค่าของสินค้า
จากการศึกษาสรุปได้วา่ ปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงคุณค่าของสินค้านั้นเป็น รูปทรงสูง
รูปทรงอิสระ รูปทรงเว้าเข้าและวัสดุพิเศษสีทอง ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่ามาเลเซียนั้นเป็นวัสดุแบบพิเศษ
ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซีย
รับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย โดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงคุณค่าของสินค้านั้นเป็นโครงสีข้างเคียง (Analogous) โครงสีคู่ตรงข้าม
(Dyads) เส้นตรงแนวตั้ง ภาพอักษรและตัวอักษรแบบแคบ ปัจจัยการออกแบบที่ทั้งสองวัฒนธรรมรับรู้ต่างกันคือ วัฒนธรรม
มาเลเซียรับรู้ว่าสีโทนเย็น (Cool tone) สื่อถึงคุณค่าของสินค้าแต่วฒ
ั นธรรมไทยรับรู้ว่าสีโทนร้อน (Warm tone) สื่อถึงคุณค่าของ
สินค้า
4. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้านั้นเป็น
รูปทรงสูง รูปทรงด้านข้างกว้าง รูปทรงอิสระ และวัสดุแบบพิเศษ ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่
แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึง
ระดับ ความหรูหราของสินค้านั้นเป็น โครงสีข้างเคียง (Analogous) สีโทนเย็น (Cool tone) และเส้นแนวตั้ง ปัจจัยการออกแบบที่
วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่ามาเลเซียนั้นเป็น อักษรแบบตัวเขียน
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5. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงอัตลักษณ์
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้านั้นเป็น รูปทรง
สูง รูปทรงอิสระ และวัสดุแบบพิเศษสีทอง ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่ามาเลเซียนั้นเป็นวัสดุแบบพิเศษ ปัจจัย
ด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้
มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้านั้นเป็น โครงสีข้างเคียง (Analogous) และเส้นตรง
แนวตั้ง
ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม
ในส่วนนี้เป็นการเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคประเภทครีมอาบน้ําและน้ํายาปรับผ้านุ่ม ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยครีมอาบน้ําเป็นตัวแทนของบรรจุภัณฑ์ในโครงสร้างของขวดและน้ํายาปรับผ้านุ่มเป็น
ตัวแทนของบรรจุภัณฑ์ในโครงสร้างของถุง เพื่อความสอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มการเสนอแนะ
ออกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของทั้งสองวัฒนธรรม, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซีย โดยแบ่งตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ํา
ในส่วนนี้เป็นการเสนอแนะแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ต่างวัฒนธรรม ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทครีมอาบน้ํานั้นวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้
ไปในทิศทางเดียวกัน มีปัจจัยการออกแบบเพียงไม่กี่ปัจจัยที่วัฒนธรรมไทยรับรู้ต่างจากวัฒนธรรมมาเลเซีย ดังนั้นข้อเสนอแนะใน
การออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ์ ค รีม อาบน้ํ า นั้ น จึง เป็ น ข้ อ เสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ที่ส อดคล้องกับ การรั บ รู้ข องทั้ ง สอง
วัฒนธรรมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทย โดยสําหรับทั้งสองวัฒนธรรมนั้นด้านโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์นั้นจะเป็นรูปทรงด้านข้างกว้าง หัวปั๊มแบบฝาเว้าแคบ วัสดุใสและหากมีการใช้วัสดุพิเศษควรเป็นสีทอง ซึ่งหากต้องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สื่อถึงคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัตลักษณ์ของสินค้านั้นโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ควรเป็นทรงสูง มีการ
ขึ้นรูปทรงบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เกิดความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีในท้องตลาด ทั้งยังควรมีการเว้าเข้ากลางขวดอีกด้วย ด้าน
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นจะเป็นอักษรแบบตัวเขียน ภาพแบบดัดแปลง โครงสีคู่ตรงข้าม (Dyads) เส้นตรงแนวตั้ง และเส้นโค้ง
งดงาม ซึ่งในทุกประเด็นการรับรู้ด้านจิตพิสัย(Affective) จะเห็นได้ว่าการใช้สีเป็นปัจจัยสําคัญโดยเฉพาะการใช้โครงสีข้างเคียงและ
โทนเย็น (Cool tone) ที่สามารถสื่อถึงคุณค่าและความมีระดับของสินค้าได้ดี แต่ในกรณีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
การรับรู้ของวัฒนธรรมไทยนั้นควรคนไทยรับรู้ว่าการใช้วัสดุพิเศษเพื่อให้เกิดการรับรู้ในด้านคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัต
ลักษณ์ของสินค้า ทั้งอีกสีโทนร้อน (Warm tone)สื่อถึงคุณค่าของสินค้า และควรมีค่าน้ําหนักสีอ่อนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่ม
ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การเสนอแนะแนวการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทน้ํ า ยาปรั บ ผ้ า นุ่ ม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การรั บ รู้ ข อง
กลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่าข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของทั้งสอง
วัฒนธรรมนั้นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เป็นรูปทรงสูง ด้านข้างกว้าง วัสดุพิเศษสีทองและวัสดุเงา ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สอดคล้ อ งกับ การรั บ รู้ข องวัฒ นธรรมไทยนั้น โครงสร้ า งบรรจุ ภัณ ฑ์เป็ น แบบถุง ไม่มีร อยสํา หรับ เปิด ใช้ ด้ า นข้า งเป็น แบบปิ ด
รูปทรงเดิม สูง ด้านข้างกว้างและเป็นวัสดุเงา แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซียในลักษณะ
ถุงนั้นเหมือนกันกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยเพียงแต่ควรมีรอยสําหรับการเปิดใช้ ซึ่งแม้น้ํายาปรับผ้านุ่มจะเป็นตัวแทนของบรรจุ
ภัณฑ์แบบถุงหากแต่การรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นได้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเป็นขวดและมี
รูปทรงใหม่ ดังนั้นการออกแบบเพื่อส่งออกน้ํายาปรับผ้านุ่มไปยังมาเลเซียควรเป็นบรรจุภัณฑ์แบบขวดมากกว่าถุง ด้านกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับ
ผ้านุ่มนั้นจึงเป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของทั้งสองวัฒนธรรม, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซีย โดยเป็น
อักษรแบบตัวเขียน สีโทนเย็น (Cool tone) สีบนพื้นขาว ภาพดัดแปลง ภาพอักษร อักษรแบบทางการและเส้นโค้ง
และเมื่อผู้วิจัยทําการศึกษาในประเด็นอื่นๆนั้นสรุปได้ว่าวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้จึงเป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของทั้งสองวัฒนธรรม, การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซีย
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ซึ่งรูปทรงสูงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งในประเด็นคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัตลักษณ์ของสินค้า หากแต่โดยวัสดุพิเศษ
นั้นเป็นปัจจัยหลักในการส่งผลต่อการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยทั้งในประเด็นคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัตลักษณ์ของสินค้า และ
ควรเป็นวัสดุพิเศษสีทอง ซึ่งทั้งรูปทรงอิสระและรูปทรงเว้าทรงผลต่อการรับรู้ในประเด็นคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัตลักษณ์
ของสินค้า แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาใหม่มีผลต่อการรับรู้ในประเด็นคุณค่า ระดับ ความหรูหราและ อัตลักษณ์ของ
สินค้ามากกว่ารูปทรงเดิมที่มอี ยู่ในท้องตลาด

ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ถึงแม้จะตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน แต่ยังมีสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของการวิจัยอยู่บ้าง จาก
การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างแม้จะมีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับมาเลเซีย หากแต่ภายใต้ความ
แตกต่างนั้นยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่มผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาบรรจุภัณฑ์ในลักษณะของ
ถุง หากแต่กลุ่มตัวอย่างในวัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้ว่าบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นควรเป็นแบบขวด ทําให้ผู้วิจัยไม่สามารถ
เสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มในแบบขวดได้ แม้ในการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาหาปัจจัยการ
ออกแบบในด้านต่างๆแต่จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านอกจากรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์แล้วภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) กับ
เป็นปัจจัยหลักต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากกว่าในการวิจัยครั้ง
นี้ อีกทั้งควรศึกษาปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มในลักษณะของขวดเพื่อให้ครอบคลุมในการศึกษาในทุกปัจจัย
และควรให้ความสนใจต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) ควบคู่กับการศึกษาด้านภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ สุดท้ายนี้ผลการวิจัยเป็น
เพียงการพิสูจน์ทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้เท่านั้น โดยหวังว่าแนวทางกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจะสามารถนําไปปรับปรุง
ใช้กับผู้ที่จะทําวิจัยในครั้งต่อไปได้ไม่มากก็น้อย
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