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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงบางขนาดบรรจุ 1 

กอน และ ขนาดบรรจุ 4 กอน ออกแบบตราสัญลักษณบนบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง 1 

รูปแบบ และ สื่อประชาสัมพันธปายไวนิล แผนพับ นามบัตรการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชประชาชนท่ัวไปในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 100 คน ผูเชี่ยวชาญและเจาของกิจการ 

จํานวน 5 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 

แบบสอบถามเก่ียวกับโครงสราง  บรรจุภัณฑ  แบบสอบถามเก่ียวกับตราสัญลักษณ แบบสอบถาม

เก่ียวกับกราฟกบนบรรจุภัณฑ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยรอยละ และนําเสนอใน

รูปแบบตารางและความเรียง  จากผลการวิจัยพบวาโครงสรางบรรจุภัณฑท่ีแข็งแรงสวยงามสําหรับสบู

สมุนไพรบานโรงชาง ท่ีผูเชี่ยวชาญเลือกมากท่ีสุดไดแกรูปแบบท่ี 9  ตราสัญลักษณสําหรับสบูสมุนไพร

บานโรงชาง ท่ีมีจุดเดนและ นาจดจํา ผูเชี่ยวชาญเลือกมากท่ีสุดไดแกรูปแบบท่ี 3  รูปแบบกราฟกบน

บรรจุภัณฑ ท่ีโดดเดน มีสีท่ีสื่อถึงผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และมีความนาสนใจสําหรับสบูสมุนไพรบาน

โรงชาง  ท่ีผูเชี่ยวชาญเลือกมาท่ีสุดไดแกรูปแบบท่ี 10 และ รูปแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง ท่ีมี

รูปแบบเหมาะสมกับการขนสง ท่ีผูเชี่ยวชาญเลือกมากท่ีสุดไดแก รูปแบบท่ี 7  

 

คําสําคัญ:  บรรจุภัณฑ,สบูสมุนไพร,จังหวัดสิงหบุรี, การออกแบบ 
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ABSTRACT 

 

                   The research development on Bann Rong Chang soap packaging is aiming 

to design the package of single soap loaf and 4 soap loaf pack, a logo, a box for 

transportation purpose and advertisement media such as banner, name card, 

leaflet etc. This research was conducted by collecting 100 samples and 5 experts and 

owners of people in capital district of Sing Buri Province. The research tools used for 

data collection is including Questionnaire about general information, inquiry about 

packaging structures, logo, and graphics on package. The statistics used in data analysis 

the average percentage and presented in tabular form and composition. The results 

showed that the best structural packaging which is strong and good design for soap 

elephant house was chosen by the expert is design. The corporate identity of elephant 

house soap is the design No.3 in such the way of notable and outstanding. The graphic 

on package that best reminding and its color best identify the product is design No. 10. 

The last item is the transportation box that best and fit to delivery process is design 

No. 7 

 

Keywords: Packaging, Herbal Soap Product, Sing buri Provinve, Design 

 

1. บทนํา 

                     นโยบายของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จัดทําข้ึนเพ่ือใหแตละชุมชนนําภูมิ

ปญญา 

ทองถ่ิน มาใชในการพัฒนาสินคา เพ่ือสรางรายไดใหแกชุมชน ใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยู 

ของคนในชุมชนใหดีข้ึน โดยการเลือกผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน ใหกลายเปนสินคาท่ี 

มีคุณภาพ มีจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณของตนเองท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ินสามารถจัดจําหนาย 

ในตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดยการนําภูมิปญญาของชุมชนมาเพ่ิมมูลคามากยิ่งข้ึน 

เชน การนําสมุนไพรพ้ืนบานท่ีใชในทองถ่ินมาแปรรูปใหเกิดประโยชนใชสอย ซ่ึงในปจจุบันสังคมได 

กลับมาใหความสนใจในเรื่องการรักษาสุขภาพพลานามัย จึงหันมาใชผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร 

กันมากข้ึน สบูสมุนไพรก็เปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหนาสนใจตอกลุมผูบริโภค คือ การนําสมุนไพรพ้ืนบาน

มาเปนสวนผสมในการทําสบู ซ่ึงชวยดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงการสะสมของสารเคมีในรางกายรวมท้ังเปน
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การอนุรักษมรดกไทย นําพืชสมุนไพรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน ทําใหเห็นคุณคาความเปนไทย

ความภูมิใจในวัฒนธรรมและกลับมาดําเนินชีวิตใกลชิดธรรมชาติมากข้ึน 

                     ผูวิจัยไดไปศึกษาดูงานสินคา OTOP ของจังหวัดสิงหบุรี พบวามีรานจําหนายสมุนไพร

แปรรูปของกลุมบานโรงชาง อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ท่ีจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปหลากหลายชนิด

จากการสอบถามและสนทนา กับหัวหนากลุมพบวาผลิตภัณฑท่ีจําหนายและทํารายไดมากท่ีสุด ก็คือ สบู

สมุนไพร ซ่ึงจะสกัดจาก เปลือกมังคุด มะขาม มะเฟอง ขม้ิน ขนาดบรรจุ 100 กรัม มี 

ลักษณะเปนกอนสี่เหลี่ยมสีน้ําตาล หอหุมดวยพลาสติก มีกระดาษสีน้ําตาลบอกขอมูลเปนลักษณะสี 

ขาวดําและหมึกท่ีใชพิมพฉลากนั้นมีลักษณะไมกันน้ําหากเกิดความชื้นหรือโดนละอองน้ําจะทําให 

ขอมูลบนฉลากไมชัดเจน ฉลากท่ีติดมีการวางรูปแบบตัวอักษรและกราฟกท่ีเปนสีขาวดําเสนไมคมชัด 

ซีดจาง ทําใหตัวอักษร และ ภาพขาดความชัดเจนขาดความประณีต การบรรจุหอหุมสินคาซ่ึงไมมี 

มาตรฐานเพียงพอ และ ยังขาดความสวยงาม ในดานการขนสงสบูสมุนไพรท่ีถูกหอหุมดวยพลาสติก จะ 

เกิดการกระแทกทําใหรูปทรงสบูเสียหายจากการสัมภาษณปญหาผลิตภัณฑกับหัวหนากลุมบานโรง 

ชางพบวาผลิตภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงชาง เม่ือออกจําหนายในงานแสดงสินคาตางๆ เปรียบเทียบ กับ 

บรรจุภัณฑผลิตภัณฑสบูสมุนไพรอ่ืนๆในทองตลาด  แลวยังไมสามารถแขงขันทางการตลาดได เนื่องจาก

บรรจุภัณฑขาดความนาสนใจ และไมเปนท่ีจดจําของผูบริโภค อีกท้ังยังไมสะดวกตอการนําพาเม่ือเปน

ผลิตภัณฑของซ้ือของฝาก 

                       จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาบรรจุภัณฑ

สําหรับ 

ผลิตภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงชาง โดยการออกแบบโครงสรางใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของ 

ผลิตภัณฑและออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑใหมีความสวยงามและชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเปนการ

สงเสริมการขาย และ สรางผลกําไรใหกับผลิตภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงชาง ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

                     2.1 เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสบูสมุนไพรบานโรงชาง 

                     2.2 เพ่ือพัฒนาตราสัญญาลักษณสําหรับสบูสมุนไพรบานโรงชาง 

                     2.3 เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธสบูสมุนไพรบานโรงชาง 

  

3. วิธีดําเนินวิจัย 

                    ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                    3.1 ศึกษาทฤษฎี หนังสือ เอกสาร งานวิจัย บทความ สิ่งพิมพ ท่ีเก่ียวของใน

แหลงขอมูลตามสถานท่ี ตางๆเชน หองสมุดสถาบันการศึกษา และ แหลงขอมูลจากภาครัฐและเอกชน  
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                    3.2 ทําการศึกษาเก่ียวกับบรรจุภัณฑท่ัวไปในทองตลาด ทฤษฏีการออกแบบบรรจุภัณฑ  

วัสดุ  สี และกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ   

                    3.3 สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เพ่ือใชสัมภาษณขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ี 

และ ความเปนมาวิถีชีวิต ในอดีต และท่ีมาของบานโรงชาง เพ่ือนํามาใชในการออกแบบและพัฒนา 

                    3.5 ติดตอประสานงานประสานกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมขอหนังสือ

จากมหาวิทยาลัยเพ่ือเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีวิจัยภาคสนาม  

                    3.4  สํารวจขอมูลภาคสนาม โดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูล และเก็บขอมูลดวยแบบ

สัมภาษณและ แบบสอบถาม กลุมผูบริโภคท่ัวไปภายในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรีไดแก ผูผลิต ผูซ้ือ 

และ ผูพบเห็นโดยจัดทําแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลเก่ียวกับประโยชนการใชสอยในตัว

ผลิตภัณฑจํานวน 100 ชุด โดย แบบสอบถามไดแบงท้ังหมด 4 ตอน ดังนี้ 

                     ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

                     ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับคําถามเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ 

                     ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑดานกราฟก 

                     ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับการออกแบบตราสัญลักษณ 

                     3.5  การวิเคราะหขอมูล เบื้องตน วิเคราะหขอมูลปญหาอยางเปนเหตุ  ความเปนไป

ไดในการออกแบบ ความเหมาะสมในการออกแบบ  การแปรผลขอมูล สรุปผล เพ่ือนําไปสูข้ันตอนการ

ออกแบบรางของงานวิจัย 

                    3.6  นําแบบท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล มาทําการออกแบบราง โดยผานความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญทางดานกราฟก,ดานบรรจุภัณฑ และ ผูเชี่ยวชาญดานหลักการตลาด ดวยการใช

แบบสอบถาม 10 ชุด ตอ 5 คน โดย แบบสอบถามไดแบงท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 

                    ตอนท่ี 1 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับบรรจุภัณฑ 

                    ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับบรรจุภัณฑดานกราฟก 

                    ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับบรรจุภัณฑดานตราสัญลักษณ 

                     เม่ือมีการแกไขแบบปรับปรุงไดแบบท่ีสมบูรณ จึงนํามาเขียนแบบและออกแบบกราฟก

เพ่ือทําบรรจุภัณฑตนแบบ 

3.7 นําเสนอผลงานวิจัยบรรจุภัณฑตนแบบ และสรุปผลการวิจัย 

4.ผลการวิจัย 

                   ในการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงชาง 

จังหวัดสิงหบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตนนําไปประกอบกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มา

กําหนดขอบเขตการดําเนินการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการทํางานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดการ

ดังนี้ 
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                 4.1 ศึกษาขอมูลและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การศึกษาขอมูลตางๆ ทางวิชาการของ

การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงชางจังหวัด สิงหบุรีผูวิจัยไดทําการศึกษา

รวบรวมขอมูลสําหรับการออกแบบเพ่ือใหสามารถทําการกําหนดขอบเขต การออกแบบรูปแบบ    

บรรจุภัณฑ 

                 4.2 กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัย 

                 ผูวิจัย ไดกําหนดในการทําการออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนารูปแบบ

บรรจุภัณฑผลิตภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงชาง จังหวัดสิงหบุรี  โดยสรางเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูล

งานวิจัย จาก กลุมผูบริโภคท่ัวไป และนําผลขอมูลเปนแนวทางการออกแบบ และนําขอมูลดังกลาวไป

พัฒนางานออกแบบข้ันตอมาโดยให ผูเชี่ยวชาญ เปนผูคัดเลือก และ สรุปผลการออกแบบ 

            โดยการศึกษา ผูวิจัย ได วางภาพรวม การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือคาดการณถึงความ

ตองการของตลาดไว 3 ข้ันตอน คือ 

                1. การศึกษาผูบริโภค เปนการรับรูความตองการ การตัดสินใจในการซ้ือ และการคนหา

ขอมูล ท่ีประกอบไปดวยกลุมเปาหมายทางการตลาด หลักการตลาดพ้ืนฐาน ( 4 P ) ท่ีประกอบดวย

รูปแบบผลิตภัณฑ ราคา การประชาสัมพันธ และ สถานท่ีจําหนาย  

               2. การประเมินผลทางเลือกและการตัดสินใจซ้ือ เปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑให

ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค โดยคํานึงถึง รูปทรงภายนอก ดานราคา และ ประโยชนใชสอย 

                3.ความสวยงามและเอกลักษณของภาพกราฟก ท่ีแสดงถึง บานโรงชาง เม่ือผลิตภัณฑท่ี

ออกแบบมีรูปราง ขนาดเหมาะสมกับการใชงาน สีสันสวยงาม ควรมีลวดลายกราฟกท่ีชัดเจนแสดงตัวตน

ของบานโรงชาง สามารถสงผลใหชิ้นงานมีความโดดเดน นาสนใจ และ ดึงดูดกลุมผูบริโภคไดเปนอยางดี   

                 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย  ดานขอมูลการศึกษาพฤติกรรม

ผูบริโภคท่ัวไป เพ่ือคาดการณถึงความตองการของตลาด ตลอดจนแนวทางการออกแบบเบื้องตน จาก

การลงพ้ืนท่ีวิจัย   และ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ัวไป ท่ีไดซ้ือผลิตภัณฑสบูสมุนไพร

บานโรงชาง จํานวน 100 คน   ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมผูบริโภคท่ัวไป สรุปไดดังนี้ 

                     1. ขอมูลท่ัวไป พบวา เพศหญิงซ้ือมากท่ีสุด อายุระหวาง 24-30 ป อาชีพนักเรียน

นักศึกษารอยละ 36  

                     2. ขอมูลทางดานโครงสราง พบวาวัสดุท่ีนํามาใชทําโครงสรางบรรจุภัณฑและบรรจุ

ภัณฑ 

ขนสงเปนกระดาษเหมาะสมท่ีสุดควรเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม รอยละ 57.50 

                     3. ขอมูลดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ พบวา ควรเปนภาพกราฟกโดยใชสีโทนเย็น รอย

ละ 52.50 
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                     4. ขอมูลดานตราสัญลักษณ พบวาควรเปนภาพชาง สื่อถึงชื่อ บานโรงชาง เนนใหดู

แลวเรียบงายสบายตา รอยละ 67.50 

              จากขอมูลท่ัวไปพบวา ผลิตภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงชางในปจจุบัน ท่ีบรรจุดวยถุงพลาสติก 

ไดรับความนิยมคอนขางนอยมาก ผูบริโภคตองการบรรจุภัณฑมีความแข็งแรง และควรเพ่ิมบรรจุภัณฑ

ขนสง และ ควรมีความสวยงาม การจัดวางองคประกอบท่ีเหมาะสม กับบรรจุภัณฑ ซ่ึงผลท่ีไดจะเปน

ความสวยงาม และประโยชนใชสอยควบคูกับผลิตภัณฑตนแบบได ตลอดจนไดขอมูลภาพตราสัญลักษณ 

และ สีสัน กราฟก ท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ วิถีชีวิตในอดีต ท่ีแสดงท่ีมาของ ชื่อบานโรงชาง คือ รูป

ของชาง แสดงกลิ่นอายของความเปนบานโรงชาง    ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะตางๆ ท่ีมี

ขอมูลหลากหลาย ตามมุมมองความเห็นใน สถานะอาชีพ ประสบการณ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 

รสนิยม ของแตละคน โดยผลการออกแบบนี้ ผูวิจัย ไดออกแบบรางบรรจุภัณฑผลงานใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการศึกษา ซ่ึงไดประยุกตรูปแบบตางๆ ใหมีแนวโนม ตอบสนองความเปนไปได ให

รูปแบบของการสรางบรรจุภัณฑสามารถทําไดท้ังในผูผลิต และ แนวโนมสามารถผลิตขายไดจริงโดย

ผูบริโภคตอบรับอยางมาก  

                 ในข้ันตอมานําเครื่องมือในการเก็บผลการออกแบบและผลการออกแบบรางบรรจุภัณฑ 

ใหผูเชี่ยวชาญทําการวัดผล แสดงความคิดเห็นและประเมินแบบ  ในข้ันตอนการออกแบบนี้ ผูเชี่ยวชาญ

ไดใหขอเสนอแนะตางๆ ท่ีมีขอมูลหลากหลาย ตามมุมมองความเห็น การออกแบบบรรจุภัณฑ ปจจัย

ตางๆท่ีมีผลกระทบตอการออกแบบ องคประกอบและสัดสวนท่ีแมนยํา  ทักษะความละเอียดลออในการ

ผลิต  การเขาถึงขอมูลใหมๆ เก่ียวกับการออกแบบกราฟกแบบรวมสมัย เรียบงาย การตัดทอน การ

ทดลองรูปแบบใหมๆ ซ่ึงบรรจุภัณฑจะสามารถดึงดูดความสนใจผูบริโภคไดดีนั้น ประทิด ทิณบุตร 

(2531,หนา 26-28) กลาววา เปนผลมาจากองคประกอบหลายอยาง เชน ขนาด รูปราง รูปทรง สี วัสดุ

ขอความ ตัวอักษร หรือกลาวไดวา สิ่งท่ีปรากฏเปนรูปบรรจุภัณฑท้ังหมดก็ คือสิ่งท่ีจะนํามาซ่ึงความ

ม่ันใจของผูบริโภคนั่นเอง   นอกจากนี้ การสรางจุดจดจําหรือเอกลักษณ มีผลตอการสื่อสาร โดยหากนัก

ออกแบบการสื่อสารสามารถออกแบบหรือสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถกระตุนประสาท

สัมผัสท้ังหาของมนุษยได จะยิ่งชวยใหผูบริโภคเกิดการรับรูตอตราสินคาไดเปนอยางดี (ชัยรัตน อัศวาง

กูร, 2548) โดยสามารถนําผลการออกแบบสัญลักษณ สี  นําไปใชประโยชนดานการทําสื่อ

ประชาสัมพันธ ของสินคาหรือผลิตภัณฑ ได  จนเปนท่ีมาของการสรางบรรจุภัณฑท่ีดีคุณภาพจาก

รูปแบบท่ีคัดเลือก  การสรางความประณีตของงานท่ีตองใชเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน และเปนแนวทางการออกแบบ

บรรจุภัณฑ ท่ีทําใหเกิดมุมมองใหม ท่ีมีผลตอสินคา ได  ผลการประเมินจาก ผูเชี่ยวชาญ 5 คน   สรุป ได

ดังนี้ 

                       1. การคัดสรรบรรจุภัณฑสําหรับสบูสมุนไพรท่ีมีวางจําหนายในทองตลาดจํานวน 10 

รูปแบบผานการคัดเลือกแลวเหลือ 3 แบบ ไดแก แบบท่ี 2, 9 และ 10 ผูวิจัยไดเขาพบผูเชี่ยวชาญเพ่ือ
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ปรับแกดานโครงสรางอีกครั้ง และ ผูเชี่ยวชาญไดทําการเลือก บรรจุภัณฑท่ีมีโครงสรางเหมาะสมคือ 

แบบท่ี 9  

                       2. การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงจํานวน 10 รูปแบบผานการ

คัดเลือกแลวเหลือ 3 แบบ ไดแกแบบท่ี 6, 7 และ 10 ผูวิจัยไดเขาพบผูเชี่ยวชาญเพ่ือปรับแกดาน

โครงสรางอีกครั้ง และ ผูเชี่ยวชาญไดทําการเลือก บรรจุภัณฑท่ีมีโครงสรางเหมาะสมกับการขนสง คือ 

แบบท่ี 7 

                       3. การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑจํานวน 10 รูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ ไดทําการ

เลือก กราฟกบนบรรจุภัณฑ พบวา แบบท่ีมีความสวยงาม และ มีสีท่ีสื่อถึงผลิตภัณฑไดเปนอยางดี คือ 

แบบท่ี 10 

                       4. การออกแบบตราสัญลักษณจํานวน 10 รูปแบบ โดยผูเชี่ยวชาญไดทําการเลือก 

ตราสัญลักษณท่ีมีความนาสนใจ ตรงตามความตองการมากท่ีสุด  คือ แบบท่ี 3 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสรางบรรจุภัณฑภายใน รูปแบบท่ีผานการคัดเลือก คือ  รูปแบบท่ี 9  และ โครงสราง

บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง รูปแบบท่ีผานการคัดเลือก คือ  รูปแบบท่ี 7 
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ภาพท่ี 2  กราฟกบนบรรจุภัณฑ พบวา แบบท่ีมีความสวยงาม และ มีสีท่ีสื่อถึงผลิตภัณฑไดเปนอยางดี 

คือ แบบท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แบบแผนคลี่โครงสรางบรรจุภัณฑสําหรับสบูสมุนไพร บานโรงชาง จังหวัดสิงหบุรี 
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ภาพท่ี 4  ตราสัญลักษณ  จํานวน 10 แบบ รูปแบบท่ีผานการคัดเลือก คือ รูปแบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 5  บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง สบูสมุนไพร บานโรงชาง จังหวัดสิงหบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  หุนจําลองตนแบบบรรจุภัณฑ และ นํากราฟกและตราสัญลักษณท่ีไดไปพัฒนาตอเปนสื่อ 

สําหรับประชาสัมพันธเพ่ือใชในการโฆษณา  ผลิตภัณฑสบูสมุนไพร บานโรงชาง จังหวัดสิงหบุรี 

 

 

5. อภิปรายผล 

                 หลังจากการสรุปขอมูลงานวิจัยแลว ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้  

 จากศึกษา บรรจุภัณฑผลิตภัณฑสบูสมุนไพร บานโรงชาง จังหวัดสิงหบุรี พบวา ปญหาหลักของบรรจุ

ภัณฑ คือ ผลิตภัณฑขาดโครงสรางหอหุมบรรจุภัณฑ มีเพียงพลาสติกหอหุม  ขาดความนาสนใจ และไม

เปนท่ีจดจําของผูบริโภค     ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑท่ีแข็งแรงเหมาะสม 

และ ออกแบบลวดลายกราฟกบนบรรจุภัณฑ ใหสอดคลองกับตัวผลิตภัณฑ   และ ออกแบบตรา

สัญลักษณ  และ จากคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบบรรจุภัณฑนั้น อยูในระดับมาก 



  
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4” (กลุมงานสรางสรรคและนวัตกรรม) หนา 584 

 

ดังนั้นบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร บานโรงชาง จังหวัดสิงหบุรี สามารถใชเปนตนแบบบรรจุภัณฑท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคได 

 

6. สรุปผล 

                 ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีศึกษาท้ังหมด มาออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสบูสมุนไพรบานโรงชาง 

จังหวัดสิงหบุรี ท่ีมีรูปทรงของบรรจุภัณฑแข็งแรงสวยงาม  การใชสี และกราฟกบนบรรจุภัณฑท่ีแสดง

สัญลักษณรูปชาง แสดงสัญลักษณของหมูบานโรงชางท่ีสวยงามเหมาะสม ตลอดจนนําผลท่ีไดจากการ

ออกแบบมาพัฒนาเปนสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมการขายและสรางผลกําไรใหกับผลิตภัณฑ  

                 สรุปและวิเคราะหผลการออกแบบ พบวา โครงสรางบรรจุภัณฑสําหรับสบูสมุนไพรบาน

โรงชาง ขนาดบรรจุ 1 กอน ท่ีผูเชี่ยวชาญเลือกมากท่ีสุดไดแกรูปแบบท่ี 9  ตราสัญลักษณสําหรับสบู

สมุนไพรบานโรงชาง ท่ีผูเชี่ยวชาญเลือกมากท่ีสุดไดแกรูปแบบท่ี 3 รูปแบบกราฟกสําหรับสบูสมุนไพร

บานโรงชางขนาดบรรจุ 1 กอน ท่ีผูเชี่ยวชาญเลือกมาท่ีสุดไดแกรูปแบบท่ี10  และ รูปแบบบรรจุภัณฑ

เพ่ือการขนสงท่ีผูเชี่ยวชาญเลือกมากท่ีสุดไดแกรูปแบบท่ี 7  จากผลดังกลาวนํามาออกแบบ ตนแบบ

บรรจุภัณฑ และ นําตราสัญลักษณ และ กราฟกท่ีออกแบบไปพัฒนาสู สื่อประชาสัมพันธ  เพ่ือใชในการ

โฆษณา ได โดยผลรวมท่ีไดจาการสํารวจการยอมรับความคิดเห็นจากลุมสมุนไพรแปรรูป บานโรงชาง มี

ทิศทางไปในเชงิบวก 

                

7. ขอเสนอแนะ 

                   ประโยชนจากงานวิจัยครั้งนี้ ท้ังในดานการประยุกตสรางสรรคบรรจุภัณฑ รวมกับ

ความรูในดานการออกแบบกราฟก  ทําใหเกิดแนวทางในการออกแบบท่ีนําเสนอความงาม และ สราง

จุดเดนในรูปแบบบรรจุภัณฑ ไดดี สามารถใชเปนตนแบบบรรจุภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

ของกลุมผูบริโภคได และ เห็นควรนําแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑในหัวงานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนากับ

บรรจุภัณฑผลิตภัณฑอ่ืนๆได 
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