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การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
DEVELOPMENT OF PACKAGING MODEL FOR MARL PRODUCT 

 
สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ1 

Suthum Anuchatkitjarean 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตราสินค้า เครื่องหมายการค้า โครงสร้างและกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ 
และสร้างต้นแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลิตภัณฑ์ดินสองพอง จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาสีฟัน โลชันบ ารุงผิว และสบู่
ก้อนท าความสะอาดผิว เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่
ใช้ในการวิจัยคือค่า ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบที่ได้รบัการคัดเลือกส าหรับตราสินค้าคือ                         และเครื่องหมายการค้าร่วม
คือ         ในส่วนของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ ได้เลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่มีตามท้องตลาด 
เนื่องจากมีคุณสมบัติในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายในให้คงคุณภาพ และความปลอดภัย ตลอดอายุการใช้งาน 
ส าหรับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ ได้ออกแบบเป็นกล่องกระดาษแข็งที่มีขนาดเหมาะสมพอดีกับผลิตภัณฑ์ 
สามารถปกป้องบรรจุภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัยจากการจัดเก็บและการขนส่ง ส่วนผลประเมินกราฟิกบรรจุภัณฑ์ พบว่า
บรรจุภัณฑ์ยาสีฟันมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่บรรจุภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว และบรรจุภัณฑ์สบู่ก้อนท า
ความสะอาดผิวความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ:  ต้นแบบ, บรรจุภณัฑ์, ผลิตภัณฑด์นิสอพอง 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to develop brand, trademark, structure and graphic of packaging and 
created packaging model of 3 marl products including toothpaste, skin-care lotion and soap. The 
research instruments were questionnaires, interview forms and evaluation forms. Statistics used in the 
research were percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research found that the chosen logo of brand was                         and the 
chosen trademark was      The primary packaging was the standard packaging design currently 
available in the market because this structure design could ensure stability, quality and safety of the 
products throughout their shelf-life. The appropriate secondary packaging was the proper size of  
carton enabling to protect the products during storage and transportation. For the graphic design 
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assessment results, the appropriate level of graphic design was good for toothpaste packaging 
whereas excellent for skin-care lotion and soap. 
 
KEYWORDS:  model, package, marl product 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากแผนงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดินสอพองและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสู่ชุมชน” ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายในการวิจัยและพัฒนาดินสอพอง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว และผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนท าความสะอาดผิว ในการนี้ ผู้วิจัยได้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามโครงการย่อยท่ี 3 เรื่องการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง ซึ่งเป็นการพัฒนา
ต่อเนื่องจากโครงการย่อยที่ 2 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากดินสอพอง 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง ทั้งผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว และ
ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนท าความสะอาดผิว ผู้ออกแบบจะพัฒนาต้นแบบของบรรจุภัณฑ์ในประเด็นหลัก 2 ด้าน คือ (1) 
พัฒนาต้นแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถคุ้มครองรักษาสินค้าให้ปลอดภัยและคงคุณค่า และ(2) พัฒนา
ต้นแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยการออกแบบจะ
มุ่งเน้นความสามารถในคุ้มครองของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ความสวยงาม ความสะดวก การเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า การ
สร้างโอกาสทางการตลาด  และการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
คุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดินสอพอง รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาในส่วนโครงสร้างและกราฟิกของบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง จ านวน 3 ผลิตภณัฑ์ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว และผลิตภัณฑ์สบู่ท าความสะอาดผิว 

 
สมมุติฐานของการวิจัย  
 บรรจุภัณฑ์ทั้งในส่วนของโครงสร้างและกราฟิกของผลิตภัณฑ์ดินสอพอง สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
คงตัวตลอดอายุการใช้งาน สวยงาม สะดวกในการใช้งาน สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ แสดงอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และสามารถน าไปพัฒนาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมได้  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เชิงคุณภาพ 
                  1.1 ข้อมูลพื้นฐานผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุง
ผิว และผลิตภัณฑ์สบู่ท าความสะอาดผิว 
                  1.2 ข้อมูลประสิทธิภาพโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว 
และผลิตภัณฑ์สบู่ท าความสะอาดผิว 

2. เชิงปริมาณ 
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                 2.1 ตราสินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพองทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 1 ตรา 
เครื่องหมายการค้าร่วมส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดลพบุรี จ านวน 1 รูปแบบ  
                 2.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน จ านวน 3 รูปแบบ 
                 2.3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว จ านวน 3 รูปแบบ 
                 2.4 ต้นแบบผลิตภัณฑ์สบู่ท าความสะอาดผิว จ านวน 3 รูปแบบ 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพองจ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว และผลิตภัณฑ์สบู่ท าความสะอาดผิว 
ผู้วิจัยได้วางข้ันตอนการด าเนินการวิจัยไว้ดังน้ี 
         1. แหล่งที่มาของข้อมูล 
         2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
         3. การด าเนินการวิจัย 
         4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แหล่งที่มาของข้อมูล ก าหนดแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
         1.1 ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์  
   จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และข้อคิดเห็นความต้องการใช้
บรรจุภัณฑ์  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในผลงานการออกแบบเพื่อประเมินผลต่อไป 
         1.2 ผู้เชี่ยวชาญ 
               จากการประเมินด้านการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก และประสบการณ์การ
ท างานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 5 ท่าน   
         1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
    1.3.1 กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ านวน 100 คน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        2.1 แบบสัมภาษณ์  
              ใช้สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์
จากผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
             ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
             ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์   
             1. ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน 
             2. ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว 
             3. ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนท าความสะอาดผิว 
    ตอนท่ี 3 ข้อมูลด้านความต้องการบรรจุภัณฑ์ 
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         2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกรูปแบบตราสินค้า และเครื่องหมายการค้าร่วมตามความนิยม
ชมชอบ  
              ใช้สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จ านวน 100 คน เพื่อคัดเลือกรูปแบบตราสินค้าและ
เครื่องหมายการค้าร่วม จากแบบจ าลอง 5 รูปแบบ ให้เหลือรูปแบบตราสินคา้ และเครื่องหมายการค้าร่วม ท่ีมีผู้นิยม
ชมชอบมากที่สุด 1 รูปแบบ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

  ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
  ตอนท่ี 2  ความนิยมชมชอบรูปแบบตราสินค้า 
  ตอนท่ี 3  ความนิยมชมชอบรูปแบบเครื่องหมายการค้าร่วม 
  ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 

         2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามความนิยมชมชอบ 
              ใช้สอบถามความคิดเห็นความนิยมชมชอบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภค จ านวน 100 คน กลุ่มผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลุ่มนักออกแบบ เพื่อคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง จากแบบจ าลอง 5 รูปแบบ ให้เหลือรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีมีผู้นิยมชมชอบมากที่สุด 3 อันดับ  
         2.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                ใช้ประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 5 คน  จากต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ผ่านการคัดเลือกแบบจากความนิยมชมชอบของผู้บริโภค นักออกแบบ และผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 
รูปแบบ โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
              ตอนท่ี 1 ประวัติของผู้เชี่ยวชาญ 
                ตอนที ่2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
3. การด าเนินการวิจัย 
          ได้ด าเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพองตามขั้นตอนดังน้ี 
          3.1 ศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจากผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
          3.2 ศึกษาข้อมูลบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด 
          3.3 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
          3.4 ก าหนดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง  
          3.5 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
          3.6 จัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 5 รูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภค กลุ่มผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลุ่ม 
นักออกแบบ คัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามความนิยมชมชอบ ให้เหลือรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผู้นิยมชมชอบมาก
ที่สุด 3 อันดับ  
          3.7 น าผลจากแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามความนิยมชมชอบ มาแจกความถี่ โดยใช้
เกณฑ์ค่าร้อยละสูงที่สุดเพียง 3 อันดับ ให้เหลือเป็นต้นแบบเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมด้านการ
ออกแบบ และคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด  
          3.8 น ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ จ าวน 3 รูปแบบ ท่ีได้รับจากการคัดเลือกจากความนิยมชมชอบของกลุ่มตัวอย่าง 
มาพัฒนาแบบจัดท าเป็นต้นแบบ  
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          3.9 น าต้นแบบท่ีพัฒนาแล้วจ านวน 3 รูปแบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมด้านการ
ออกแบบ และคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
          3.10 น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาแจกแจงความถี่ เพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพียง 1 รูปแบบ 
          3.11 น ารูปแบบบรรจุภัณฑ์จากการคัดเลือกของผู้เช่ียวชาญที่มีความถี่สูงสุดเพียงอันดับเดียว มาพัฒนา 
ปรับแก้ไขแบบตามข้อเสนอแนะ และสร้างหุ่นจ าลองบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์เพื่อการพิมพ์ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 
          4.1 การส ารวจข้อมูลพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์ 
          4.2 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ 
          4.3 การสอบถามเพื่อคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามความนิยมชมชอบของผู้บริโภค 
     4.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ด าเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์  ข้อมูลจาก
แบบสอบถามความนิยมชมชอบบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค และข้อมูลความคิดเห็นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
          5.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ดินสอพอง  
               จากการส ารวจตลาดและการสมัภาษณผ์ูว้ิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์ มาสรุปแปรผลในรปูการน าเสนอดว้ย
ภาพ  และการพรรณนาบรรยายเชิงคุณลักษณะ 
          5.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
               ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรบัผลติภณัฑ์ดนิสอพอง ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาสีฟัน โลชันบ ารุงผิว และสบู่
ก้อนท าความสะอาดผิว ผลิตภัณฑ์ละ 5 รูปแบบ เพื่อสอบถามความนิยมชมชอบจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค กลุ่ม
ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลุ่มนักออกแบบ  เพื่อให้ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผู้นิยมชมชอบสูงสุด จ านวน 3 รูปแบบ  
มาจัดท าต้นแบบเพื่อการประเมนิความคิดเห็นดา้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมที่สุด โดยใช้แบบสอบถาม สรุป แปรผล พร้อมน าเสนอในรูปของตาราง และพรรณน าบรรยายเชิง
คุณลักษณะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

   เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
   4.50 – 5.00  หมายถึง    มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49  หมายถึง    มีความเหมาะสมมาก 
   2.50 – 3.49  หมายถึง    มีความเหมาะสมปานกลาง 

               1.50 – 2.49      หมายถึง    มีความเหมาะสมน้อย 
    1.00 – 1.49      หมายถึง    มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
           1. ผลการศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
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               1.1 ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน  มีลักษณะเป็นเนื้อครีมละเอียด สีเทาขาว มีกลิ่นสมุนไพรกานพลู มีสารไฮดรอกซ์
แอปาไทต์ในดินสอพองลดอาการเสียวฟัน ต้องการภาชนะบรรจุเป็นหลอดพลาสติก ขนาด 50-100กรัม ป้องกันการ
ระเหยของน้ ามันหอมระเหยได้ 
1.2 ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว มีลักษณะเป็นเนื้อครีมข้น ช่วยบ ารุงผิว ลดรอยเหี่ยวย่น ท าให้ผิวเต่งตึงช่วยให้สีผิวขาวขึ้น 
ปกป้องจากแสงยูวี ต้องการภาชนะบรรจุเป็นหลอด พลาสติกอะคริลิก ขนาดบรรจุ 100 กรัม สามารถใช้ทั้งได้ทั้งที่บ้าน 
และพกพา ป้องกันการซึมผ่านของอากาศและความช้ืนได้ด ี                
               1.3 ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนท าความสะอาดผิว  มีลักษณะเป็นสบู่ก้อน (Hard soap) เนื้อสบู่มี 2 ลักษณะในก้อน
เดียว คือ เนื้อด้านนอกของสบู่มีลักษณะใส ส่วนเนื้อภายในที่มีส่วนผสมของดินสอพองและสมุนไพร จะมีลักษณะทึบ 
มีคุณสมบัติช าระล้างสิ่งสกปรกท าให้ผิวชุ่มช้ืนไม่แห้งกร้านดินสอพอง ลดอาการผื่นคัน  ต้องการภาชนะบรรจุเป็น
กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุประมาณ 100 กรัม และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้   
           2. แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 

          2.1 แนวความคิดเบื้องต้นในการออกแบบ (Preliminary idia) บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง ทั้ง 3 
ชนิด ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน 2. ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว และ3. ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนท าความสะอาดผิว การออกแบบมุ่ง
สะท้อนภาพลักษณ์แหล่งผลิตดินสอพอง ผสมผสานการออกแบบร่วมสมัย ควบคู่ไปกับรูปลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา   
              2.2 แนวคิดการออกแบบตราสินค้า การออกแบบมุ่งเน้นให้สวยงาม อ่านง่าย เป็นทางการ สื่อถึงความ 
เป็นมาของแหล่งผลิตดินสอพอง สื่อความเป็นธรรมชาติ  
             2.3 แนวคิดในการออกแบบช่ือตราสินค้า (Brand name) ใช้ช่ือตรา “Dinsorpong ” เพื่อสื่อความหมายถึง 
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี 
              2.4 เครื่องหมายตราสินค้า (brand mark)  ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ค าว่า และกราฟิกรูปใบไม้ สื่อความหมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ 
           3. ผลการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
            กลุ่มเป้าหมาย และเลือกต้นแบบท่ียอมรับได้ จ านวน 5 รูปแบบ มีดังน้ี 
            3.1 บรรจุภัณฑ์ยาสีฟัน 
       แบบท่ี 1                                                     แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
                แบบท่ี 3                                                     แบบท่ี 4 
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                แบบท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
           3.2 บรรจุภัณฑ์โลชันบ ารุง  
                แบบท่ี 1                                                     แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
                แบบท่ี 3                                                     แบบท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
                แบบท่ี 5 
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           3.3 บรรจุภัณฑ์สบู่ก้อนท าสะอาดผิว 
            แบบท่ี 1                                                    แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
                แบบท่ี 3                                                    แบบท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
                แบบท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
          4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมชมชอบของผู้บริโภค ต่อรูปแบบแบบบรรจุภัณฑ์ 
              ผลการวิเคราะห์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ พบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ได้รับ ออกแบบ มีดังนี ้
              4.1 บรรจุภัณฑ์ยาสีฟัน ได้รับความนิยมชมชอบสูงสุด 3 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
              แบบท่ี 1                                        แบบท่ี 2                                        แบบท่ี 3 
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              4.2 บรรจุภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว ที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงสุด 3 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       แบบท่ี 1                                     แบบท่ี 2                                      แบบท่ี 3 
             4.3 บรรจุภัณฑ์สบู่ก้อนท าความสะอาดผิว ที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงสุด 3 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
                       แบบท่ี 1                                     แบบท่ี 2                                      แบบท่ี 3 
          5. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบรรจุภัณฑ์ดินสอพองของผู้เชี่ยวชาญ      

 
สรุปผลการคัดเลือกโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ ์

ผลการประเมินความเหมาะสม 
จ านวนผู้เลือก / ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบ/ 
ร้อยละ 

แบบท่ี1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 
1. ยาสีฟัน 4.25 3.98 3.94 5 / 100 
2. โลชันบ ารุงผิว 4.61 4.06 3.60 5 / 100 
3. สบู่ก้อนท าความสะอาดผิว 4.22 3.96 4.52 5 / 100 
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การอภิปรายผล 
1. บรรจุภัณฑ์ยาสีฟัน  
 
 
 
 
 
 

          โดยประเมินความเหมาะสมดา้นการออกแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก จ าแนกเป็นด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านกราฟิกอยู่ในระดับมาก 

2. บรรจุภัณฑ์โลชันบ ารุงผิว 
 
 
 
 
 
 
 

          โดยประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จ าแนกเป็นด้านโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านกราฟิกอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. บรรจุภัณฑ์สบู่ก้อนบ ารุงผิว 
 
 
 
 
 
 

          โดยประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จ าแนกเป็นด้านโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านกราฟิกอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ผลิตไปใช้ ควรเพิ่มวันที่ผลิตและวันหมดอายุ  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

   ควรศึกษาข้อมูลทางการตลาดของบรรจุภัณฑ์ส าหรับดินสอพอง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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