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1.บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื ่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเพื ่อสัตว์เลี ้ยงจากภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ ่น มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริ โภค และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงเพื่อสัตว์เลี้ยง และ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 

โดยวิธีทางการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งท าการศึกษาหาข้อมูลทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ส่วนท่ีสองทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์ใช้เครื่องมือการท าวิจัยโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ จ านวน 5 ท่าน เพื่อให้ทราบถึงหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ส่วน
ที่สามสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 ราย เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
เพือ่สัตว์เลี้ยง และผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อสรุป และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กันยุงสมุนไพรเพื่อสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม 

ผลจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ถุงบรรจุของเหลว ฝาเกลียว บรรจุภัณฑ์มีขนาด ความสูง 
21 เซนติเมตร ความยาว 14 เซนติเมตร ความหนา 0.28 มิล ปริมาตรความจุ 500 มิลลิลิตร  วัสดุที่ใช้ PET/ AL/ PA/ PE ถุงมี
ความเหนียวและทนความดัน ทนความร้อน บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดต้นทุนให้น้อยลงได้ ด้านการอ านวยความสะดวก เพิ่ม
ความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะประหยัดพื้นที่ ถุงก้นตั้งได้ สะดวกแก่การจัดวาง ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย เนื่องด้วยคุณสมบัติ
ของบรรจุภัณฑ์เอื้อต่อการขนส่งเป็นอย่างมาก และสะดวกต่อการจัดจ าหน่าย ขนส่ง ผ่านทางออนไลน์ จาการสัมภาษณ์ความพึงพอ
ในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กันยุงสมุนไพรไทยส าหรับสัตว์เลี้ยง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีสัตว์เลี้ยงในที่อยู่อาศัย และลูกค้าที่ซื้อสินค้า
เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กันยุงสมุนไพรเพื่อสัตว์เลี้ยง 
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2.Abstact 

 Research on the development of creative packaging of mosquito repellent products for 

pets from local herbal wisdom The objective is to study the way to develop creative product 

packaging to maximize the benefits to consumers. It can be used to study customer satisfaction 

with the packaging of mosquito repellent herbs for pets and to analyze the cost of developing 

mosquito repellent products for pets in the form of new packaging. 

The educational method is divided into 3 parts, one is to study the theory. And packaging 

design ideas The second part was experimenting with packaging design, using research tools by 

interviewing the opinions of 5 packaging design experts to learn about packaging design 

principles. Including various suggestions for packaging patterns The third part was interviewed 

for their opinions and satisfaction on the packaging. The sample group of 15 were consumers of 

pet products. And people with pets living in their households The results were analyzed for 

conclusions. And suggestions For the development of suitable packaging for herbal mosquito 

repellent products for pets 

The result of packaging design By packaging structure Liquid bag, screw cap, packaging, 

size: height 21 cm. Length 14 cm. Thickness 0.28 mm. Volume capacity 500 ml. Materials used 

PET / AL / PA / PE. The bag is tough and pressure resistant, heat resistant packaging. Such costs 

can be reduced to a minimum. Convenience Increase convenience for customers because they 

save space. Stand-up bag Convenient for placement Sales promotion Due to its packaging 

properties it is very conducive to shipping. And convenient for online distribution From an 

interview with the satisfaction of Thai herbal mosquito repellent products for pets The sample 

group was used to have domestic animals. And customers who buy products to take care of pets It 

was found that the sample group agreed on the design of the herbal mosquito repellent product 

packaging for pets. 
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3.บทน า 

 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หรือการบรรจุหีบห่อน้ัน ถือเป็นสิ่งส าคัญทางด้านเศรษฐกจิ ด้านการขนส่งและด้านการจ าหน่าย

สินค้า ทั้งนี้เพราะสินค้าแทบทุกชนิดจ าเป็นต้องพึ่งการบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์จ านวนมากกว่าร้อยละ 70 ใช้บรรจุภัณฑ์ในการท า

หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก และเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด รวมทั้งสร้างความ

สะดวกในการเก็บผลิตภัณฑ์ให้นานท่ีสุด และสร้างความสะดวกจากการน าผลิตภัณฑ์ออกใช้ และนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังสามารถ

เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นให้เกิดความต้องการผลทางการตลาด (ประชิด ทินบุตร , 2559) ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดี สามารถ

ดึงดูดความสนใจ  เร้าความรู้สึกกระตุ้นการตัดสินใจ และสร้างการจดจ าให้แก่ผู้บริโภคได้ กล่าวคือ หากบรรจุภัณฑ์ดูดี และสามารถ

ดึงดูดผู้บริโภคได้จะท ายอดขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนพนักงานขาย ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการขายทุกเมื่อ

เชื่อวัน และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ (ชัยรัตน์ อัศวางกูร , 2550) 

 กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ทั่วโลก ประเทศไทยมีผู้ติด

เชื้อไข้เลือดออก 142,925 ราย ซึ่งมากกว่าปี 2557 ถึง 247% ส่วนปี 2559 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 5 หมื่นราย เสียชีวิต 57 ราย 

(โรงพยาบาลเปาโล, 2563) ซึ่งยุงไม่ได้เป็นพาหะน าโรคเพียงแค่กับมนุษย์เท่าน้ัน แต่ยังเป็นพาหะน าโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเรา เช่น 

โรคพยาธิหนอนหัวใจที่พบบ่อยในสุนัขและแมว เป็นต้น ขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้เป็นแหล่งของพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มี

คุณสมบัติในการป้องกันและก าจัดแมลงได้ ปัจจุบันจึงมีการศึกษาและใช้สารจากธรรมชาติ ในการป้องกันยุงกัดมากขึ้น ได้แก่ สาร

สกัดจากสมุนไพรที่มีกลิ่นจากน ้ามันหอมระเหย (essential หรือ volatile oils) สารป้องกันยุงที่ได้จากธรรมชาติมีข้อดีกว่าสารเคมี

สังเคราะห์ที ่ไม่สะสมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นเวลานาน และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อระบบ

นิเวศวิทยาของพืชและสัตว์ สารจากธรรมชาติจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2558 )  

ในปัจจุบันพืชสมุนไพรจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศก าลังหาทางลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดหา

ตัวยาเพื่อรักษาโรคบางโรค ซึ่งตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการอีกมาก และในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีโครงการวิจัยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการ

ผลิต การตลาดและการสร้างงาน และรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ จึงมีการเน้นแผนการพัฒนาท่ีเป็นระบบอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมและรักษา

ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและเพื่อการพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ 

เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนของสมุนไพรไทย (กระทรวงสาธารณสุข,2559) ท าให้มีแนวคิดในการ

ใช้สมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค 

 ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าจึงเห็นว่าการน าสมุนไพรมาแก้ปัญหาในส่วนของการไล่ยุง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงสมุนไพรเพื่อ

สัตว์เลี้ยงจากภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากยิ่งข้ึน โดยการน ามาสร้าง

มูลค่าจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบดัง้เดิมที่อยู่ในรูปแบบของขวดสเปรย์ให้เกิดความน่าสนใจต่อตวัผลติภัณฑ์เพิ่มมากยิง่ขึ้น และให้

เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านทรัพยากรและในด้านของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น 



 

ภาพที ่1 ผลิตภณัฑส์เปรย์กันยุงจากสมุนไพรไทยเพื่อสัตวเ์ลี้ยง 

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค และสามารถน าไปใช้ได้จริง  

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 

3.เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 

4.ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนวรรณกรรมจาก (ศิโรจน์ ผลพันธิน , 2558)  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงหลักความรู้อันเกิดจากความสามารถ

ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่น โดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระ

บานการเรียนรู้ เลือกสรร พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อใช่ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

 ทบทวนวรรณกรรมจาก (สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย , 2540) ตะไคร้หอม เป็นพืชจ าพวกหญ้า มีล าต้น

ใต้ดินเป็นกอลักษณะเหมือนตะไคร้ แต่ใบโตและยาวกว่า กลิ่นหอม ร้อนฉุน ใบชุ่มไปด้วยน ้ามัน สรรพคุณท ายาฆ่าแมลง น ามาทุบ

วาง กันยุงได้ดี น ามากลั่นจะได้น ้ามันหอมระเหย 

ทบทวนวรรณกรรมจาก (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2550) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ กลุยุทธ์ที่ส าคัญที่ตอบโจทย์การตลาด

แนวหลัก เพื่อสร้างสมประสบการณ์และอารมณ์ร่วมของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค กระตุ้นความรูสึกให้ผู้บริโภคกระหายที่จะได้เป็น

เจ้าของสร้างความผูกพันกับแบรนด์ สู่การเป็นแบรนด์ในดวงใจของผูบ้ริโภค โดยบทบาทของบรรจุภัณฑ์ในด้านการตลาดบรรจุภัณฑ์

จะท าหน้าที่ส าคัญ 2 ครั้ง คือ เริ่มต้นจากการท าหน้าที่กระตุ้นให้ซื้อ (Buy Me) เริ่มตั้งแต่ดึงดูดสายตา กระตุ้นความรู้สึก สู่การ

ตัดสินใจซื้อในที่สุด หลังจากนั้นจะท าหน้าที่ให้เกิดการจดจ า (Recognize Me) เพื่อให้ลูกค้ากลับมาเลือกซื้ออีกครั้ง 

ทบทวนวรรณกรรมจาก (ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป , 2559) บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Packaging) บรรจุภัณฑ์มี

ความส าคัญด่านแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมและเลือกซื้อของผู้บริโภค และเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง 



บรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆเช่นกัน บรรจุภัณฑ์ต้องมีความรับผิดชอบผู้บริโภค คือ ดวก ใช้งานง่าย โดย บรรจุภัณฑ์

เชิงสร้างสรรค์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 Understand ง่ายต่อการเข้าใจ 

 Open เปิดง่าย 

 Hold ถือง่าย 

 Take Out เทง่าย 

 Store เก็บง่าย 

 Dispose ก าจัดหรือท้ิงง่าย 

 Injury prevention มีความปลอดภัยในการใช้ 

 Eco Friendly Packaging ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยของ Sherman (2535) ในงานวิจัยเรื่อง Acsthetic Response and Perception of 

Consumer Product Design (Product Evaluation) ตัวบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญกับผู้บริโภคในเรื่องของความพึงพอใจ  

(Complacecy) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นความดึงดูดใจ และความสวยงานของบรจุภัณฑ์จะส่งผลต่อการจดจ าของผู้บริโภค 

 ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยจากศิวพร เที่ยงธรรม (2561) ศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตและ พฤติกรรมการซื้อของ

ผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents จากปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย ่าง กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 480 คน ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.7 มีอายุระหว่าง 31 14 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41 -

50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.3 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิด

เป็นร้อยละ 39.8 ซึ่งร้อย ละ 47.1 มีร ายได้ 15,000 - 30,000 บาท มี สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 45.6 โดยพักอาศัยกับพ่อแม่ 

คิดเป็นร้อยละ 62.9 และลักษณะที่พัก แบบบ้านเดี่ยว ร้อยละ 50.8 โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.0 เลี้ยง สุนัข รองลงมาเลี้ยงแมว 

ร้อยละ 36.0 ซึ่งมีจ านวนสัตว์เลี้ยงท่ีเลี้ยง จ านวน 2-4 ตัว คิดเป็นร้อยละ 42.5 

 ทบทวนวรรณกรรมจาก (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ , 2559) ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้า

หรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในทรัพย์สินหรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้วละกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสินแล้ว 

ต้นทุนน้ันก็จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” ส่วนต้นทุนท่ีกิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกว่า “สินทรัพย์”  

 ทบทวนวรรณกรรมจาก (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 2559) การค านวณต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีและการเงิน

ของกิจการ เป็นการบันทึกการวัดผลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าของกิจการ การค านวณต้นทุนสามารถน าไปใช้ได้ใน

ทุกกิจการเพราะมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจดังนี้ 

 

     1. เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของธุรกิจ 



     2. เพื่อสามารถน าต้นทุนท้ังหมดของกิจการมาเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเพื่อจะไดท้ราบว่ามีก าไรหรือขาดทุนในการขาย

สินค้า 

     3. เพื่อค านวณหรือตีราคาสินค้าคงเหลือท่ีขายได้ไม่หมดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ 

     4. เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการซื้อสินค้าและจัดท างบประมาณในการซื้อสินค้า รวมทั้งต่อรองราคากับผู้ขายวัตถุดิบ 

     5. เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าสินค้าใดควรขายต่อไปและสินค้าใดควรเลิกขาย (ในกรณีที่ผู้ผลิตมีสินค้าหลายชนิด) 

   ต้นทุนแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 

     1. ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนท่ีผันแปรตามจ านวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางตรง

เป็นต้น 

     2. ต้นทุนคงที่คือต้นทุนท่ีเกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ขายสินค้าหรือไม่ ต้นทุนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามจ านวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย 

เช่น เงินเดือนพนักงานหน้าร้าน ค่าเช่าร้าน ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย เป็นต้น 

5.ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานท่ีประกอบดว้ย การประยุกต์วิธีวิจัยเอกกสาร(Documentary research)ในรูปแบบ

ของ Netnography  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดย

มีการค้นหาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่มีสัตว์เลี้ยงในบริเวณที่พักอาศัย และต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสัตว์

เลี ้ยง น าไปสู่การเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้ไปในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการน าเสนอผลการทดลอง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ Demonstration ซึ่งมีรูปรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล   ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือการแสวงหาความ

เชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกัน คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลผู้ศึกษาที่วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม ่โดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้

จากเอกสารต่าง ๆ นั้นมาศึกษาอย่างละเอียด พร้อมจัดระบบหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยที่ก าหนดไว้ (สุภางค์ จัน

ทวานิช , 2553) 

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ร้านค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ผู้ประกอบการร้านค้าสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ ร้านค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง จ านวน 5 ร้าน ผู้ประกอบการร้านค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง จ านวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การออกแบบ จ านวน 5 คน บุคคลทั่วไปท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์ส าหรับสตัว์เลี้ยง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

สมุนไพรไล่ยุง จ านวน 15 คน 

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มร้านค้าผลติภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง จ านวน 5 ร้าน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอเมือง มี

เกณฑ์คัดเลือกคือขายสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กันยุงในรูปแบบต่าง ๆเพื่อน าข้อมูลที่ส ารวจได้มาปรับ

ใช้เกี่ยวกับงานวิจัย โดยสาเหตุที่เลือกกลุม่ร้านคา้จ านวน 5 ร้านนั้น เนื่องจากเป็นร้านค้าที่อยู่ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของบุคคลทั่วไปที่

บริโภคผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ด้วย 



การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จ านวน 5 ท่าน มีเกณฑ์คัดเลือกจากความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการมีประสบการณ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยสาเหตุที่

เลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จ านวน 5 ท่านนั้น เนื่องจากทั้ง 5 ท่านมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และค าแนะน าที่ได้รับจากทั้ง 5 ท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความกระชับเพียงพอต่อการน าไปแก้ไข

ส าหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง 

การสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปที่บริโภคผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

สมุนไพรไล่ยุง จ านวน 15 คน มีเกณฑ์การคัดเลือกคือเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอเมือง รักการ

เลี้ยงดูและดูแลเอาใจสัตว์เลี้ยง รวมถึงมีสัตว์เลี้ยงในบริเวณที่พักอาศัย โดยสาเหตุที่เลือกกลุ่มบุคคลทั่วไปจ านวน 15 คนนั้น 

เนื่องจากเป็นผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ในที่พัก และบริโภคผลิตภัณฑ์ส าหรับดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงสะดวกต่อการสัมภาษณ์ 

2.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 แบบบันทึกการส ารวจบรรจุภัณฑ์ไล่ยุงชนิดต่าง ๆ ทั้งในร้านค้าออนไลน์ และร้านสะดวกซื้อ ประกอบไปด้วย

ประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ราคา ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ ขนาด และน ้าหนักของบรรจุภัณฑ์ 

2.2 แนวทางการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ ร้านค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ผู้ประกอบการร้านค้า

สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้เช่ียวชาญด้านสัตวแพทย์ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง และผู้

ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปพัฒนาหรือน าไปปรับใช้กับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไล่ยุงในอนาคต 

ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจและศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง 

1.1  ศึกษาและส ารวจบรรจุภัณฑ์ไล่ยุง โดยการส ารวจและจดบันทึกข้อมูลที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์จากร้านค้า

ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 5 ร้าน ได้มาจากการส ารวจในพื้นที่ออนไลน์ในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์ และกระจายพื้นที่ร้านค้า

ภายในปริมณฑล เพื่อน าข้อมูลที่สรุปได้มาเป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง เพื่อสัตว์เลี้ยง

จากบุคคลผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง และผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน 

1.2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเพื่อสัตว์เลี้ยงจากบุคคลผู้บริโภคผลิตภัณฑ์

เพื่อสัตว์เลี้ยง และผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน 15 คน เพื่อน าข้อมูลมาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

 



ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ‘THREECARE’ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงเพื่อสัตว์เลี้ยง 

2.1 การออกแบบและพัฒนา การสร้างและพัฒนารูปแบบจากข้อมูลการสัมภาษณ์และส ารวจความต้องการ

ของผู้บริโภค เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงทฤษฎี ข้อมูลต่าง ๆ โดยก าหนดรูปแบบบรรจุ

ภัณฑ์ เช่น วัสดุ ขนาด สี และการวางข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

2.2 การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จากโปรแกรม เป็นกระบวนการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการ

ออกแบบและพัฒนา เพื่อน าต้นแบบไปทดสอบประสิทธิภาพ 

2.3 ทดสอบบรรจุภัณฑ์ เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยการตรวจสอบรูปแบบช้ินงาน เมื่อ

ถูกต้องแล้วจึงปริ้นท์ลงบนบรรจุภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ความคิดเห็น และความพึงพอใจที่ต่อบรรจุภัณฑ์ ‘THREECARE’ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง 

เพื่อสัตว์เลี้ยง 

3.1 น าแบบบรรจุภัณฑ์น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อ

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3.2 น าบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง 

และผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ 

การวิจัยเอกสาร(Documentary research) 

 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยการใช้ 

netography 

 1.ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร (Documentary research) จากการเก็บข้อมูลจากการใช้netography น ามาศึกษาในเรื่อง

แนวความคิดใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยศึกษาแนวความคิด ดังนี ้

1.1 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหาการซื้อ การใช้ การ

ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือเป็นขั้นตอนความคิด ประสบการณ์ 

การซื้อการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองและความพึงพอใจของผู้บริโภค หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ตัดสินใจ และการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2546)  

  พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และ

การใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการก าหนดให้มี

การกระท าดังกล่าว (Engel Kollat and Blackwell , 1968) 



1.2 แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า 

  ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์ของ

หน้าท่ีสินค้าหรือการท างานของสินค้ากับความคาดหวังของลูกค้าในผลลัพธ์ หากผลลัพธ์ที่ได้ตรงต่อความต้องการที่คาดหวังจะเกิด

ความพงึพอใจ (Kotler, 2000) 

   ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึก

พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลง

หรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง (ฉัตรชัย คงสุข, 2535) 

1.3 ทฤษฎีสี (Color Theory) การเลือกสีตกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จุดประสงค์ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็คือ ท า

ให้เกิดความสวย และดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้า ตามมาตรฐานการออกแบบสีของบรรจุภัณฑ์ยังบ่งบอกถึงความหมายแล ะ

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งลักษณะของสีหรือแสงสว่างที่ปรากฏต่อสายตาของผู้ที่พบ นอกจากมีอิทธิพลต่อความรู้สึก

ของคนเราแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย (หงส์ไทย, 2561) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้ ไม่ใช่ว่ามีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้น 

หากแต่หน้าตาต้องดูดี และดึงดูดใจเมื่ออยู่บนช้ันขาย การเลือกสีอย่างระมัดระวังจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและส่งสารที่

ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น (ชัยรัตน์ อัศวางกูร , 2550) 

1.4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) บรรจุภัณฑ์ที่ดีจยะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.สามมารถปกป้องและเก็บ

รักษาตุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ 2.ราละเอียดข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ที่จะสื่อสารกับผู้บริโภค 3.การโฆษณาสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ 4.ให้ความสะดวกจากการน าผลิตภัณฑ์ออกใช้งาน รวมทั้งการเก็บระหว่างหอบหิ้วหรือการขนส่ง โดยองค์ประกอบ

ของบรรจุภัณฑ์ (Elements on Packaging) มีดังนี้ ช่ือหรือเครื่องหมายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตราสินค้า รายละเอียดและ

การบอกกล่าวถึงสรรพคุณสินค้า ขนาดและการบรรจุ ค าเตือนในการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2550) 

1.5 กลยุทธ์ทางการตลาด (4Cs) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ที่ถูกประยุกต์มากจากกลยุทธ์การตลาดแบบ 4Ps ซึ่ง

การตลาดทางการตลาด (4Cs) ประกอบด้วย ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า (Consumer) ราคาหรือค่าใช้จ่าย (Cost) การสื่อสาร 

(Communication) และ ความสะดวก (Convenience) โดยกลยุทธ์ทางการตลาด (4Cs) เป็นแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่น ามาใช้

วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อน าไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีจุดเด่นตรงการวิเคราะห์ความต้องการจากความ

เหมาะสมของผู้ประกอบการ (Guntitat Horthong ,2563)  

 

 

 

 

 

 

 



6.ผลการวิจัย 

 1.การส ารวจและศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยง 

  จากการส ารวจร้านค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงทั้งในพื้นที่ออนไลน์ และร้านค้าทั่วไปจ านวน 5 ร้าน พบว่ามี

ทั้งหมด 22 ยี่ห้อ ประกอบไปด้วยบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 5 แบบ คือ แบบสเปรย์ 12 ยี่ห้อ แบบปลอกคอ 5 ยี่ห้อ แบบขด 2 ยี่ห้อ แบบ

ตลับหอม 1 ยี่ห้อ แบบยาหยด 1 ยี่ห้อ และแบบเครื่องไฟฟ้า 1 ยี่ห้อ โดยขนาดช่วงราคาอยู่ที่ 69 – 490 บาท จากผลส ารวจพบว่า

บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นแบบขวดสเปรย์พลาสติก แปะสติ๊กเกอร์ ข้อมูลที่พบบนสลากบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ตรา

สินค้า ชื่อสินค้า น ้าหนักหรือปริมาตร วิธีใช้ สรรพคุณ ผู้ผลิต ส่วนประกอบ และข้อมูลอื่น ๆ น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ไปสรุป

ประเด็นเป็นแนวทางในการใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเพื่อสัตว์เลี้ยง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคล

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง และผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน 15 ครัวเรือน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา

เป็นพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความนิยมมากที่สุด คือ แบบสเปรย์ และที่

ได้รับความนิยมล าดับต่อมาเป็นแบบขด 

 2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ‘THREECARE’ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงเพื่อสัตว์เลี้ยง 

 จากการศึกษาส ารวจข้อมูล และสัมภาษณ์ความต้องการจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคข้างต้น โดยน ามาเป็นแนว

ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่า บรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทุกยี่ห้อส่วนใหญ่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิงโดยเปล่าประโยชน์ ท าให้

เกิดผลลัพธ์ผู้บริโภคต้องซื้อบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบเดิมซ ้า ๆ เช่น รูปแบบบรรจุภัณฑ์ขวดสเปรย์ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดขวดแล้ว 

ผู้บริโภคจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของขวดสเปรย์อีกครั้ง ซึ่งท าให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้นเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็ นการใช้

ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบถุงเติม ซึ่งไม่เพียงแต่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์

ยีห้ออ่ืน ๆ แต่ยังสะดวกในการเปิด-ปิดได้สนิทหลังการใช้งาน ป้องกันกการหกเลอะเทอะของผลิตภัณฑ์ด้วยจุกฝาเกลียว ซึ่งภายหลัง

การใช้งานหมดสิ้นแล้ว ซองเปล่าของถุงเติมที่รีดแบนแล้วจะประหยัดพื้นที่ของถังขยะไปได้มากและโรงงานสามารถน าไปรีไซเคิลได้

อีกด้วย โดยบรรจุภัณฑ์มีทั้งหมด 2 สูตร คือ สูตรกลิ่นตะไคร้หอม และสูตรกลิ่นมะกรูด โดยส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงยี่ห้อทรีแคร์ ดังนี้ 

  2.1) ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ 

   2.1.1) โลโก้ยี่ห้อทรีแคร์ ใช้การน าเสนออย่างตรงไปตรงมา เพื่อความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ โดยใช้

รูปภาพเชิงสัญลักษณ์ เป็นรูปสนัขและแมว ตรงกลางโลโก้วางตัวหนังสือช่ือยี่ห้อ “THREECARE” ที่สื่อถึงสรรพคุณ 3 อย่าง คือ 

1) ใส่ใจความปลอดภัยและอ่อนโยนต่อสัตว์เลี้ยง 

2) ใส่ในความสะดวกในการใช้งาน  



3) ใส่ใจความมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างโลโก้ “THREECARE” 

  2.1.2) ลูกเล่นตัวอักษรภาษาอังกฤษ T H C A ที่ย่อมาจากชื่อยี่ห้อ “THREECARE” พร้อมตัวหนังสือ

ขนาดใหญ่ เพื่อให้ช่ือแบรนด์เป็นที่จดจ า 

  2.1.3) ข้อความแนะน าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงยี่ห้อTHREECARE 

  2.1.4) ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิกรัม 

  2.1.5) โทนสีที่ใช้เป็นโทนสีอ่อน เพื่อให้รู้สึกของความอ่อนโยนที่จะสื่อว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย

อ่อนโยนต่อสัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท าจากสมุนไพร ดังนั้น สูตรกลิ่นตะไคร้หอมโทนสีที่เลือกใช้

เป็นโทนสีชมพูอ่อน และสูตรกลิ่นมะกรูดโทนสีที่เลือกใช้เป็นโทนสีเขียวอ่อน 

2.2) ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ 

 2.2.1) โลโก้ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ “THREEARE” ในต าแหน่งเดียวกันกับโลโก้เพิ่มชื่อยี่ห้อในรูปแบบของ

ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

 2.2.2) ข้อความแนะน าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงยี่ห้อTHREECARE 

 2.2.3) สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 

 2.2.4) ส่วนประกอบหรือส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์สมุนไล่ยุง 

 2.2.5) ค าแนะน าวิธีการใช้ ฉีดพ่นบริเวณล าตัวของสัตว์เลี้ยง และบริเวณที่พักอาศัย  

 2.2.6) ค าเตือนส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง ห้ามรับประทานและควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 

 2.2.7) ค าแนะน าวิธีการเก็บรักษา ควรเก็บให้พ้นแสงแดด เพื่อรักษาคุณภาพ 

 2.2.8) ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ 

 2.2.9) ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิกรัม 



 2.3) ลักษณะบรรจุภัณฑ์ ถุงบรรจุของเหลว ก้นตั้ง ฝาเกลียว บรรจุภัณฑ์มีขนาด ความสูง 21 เซนติเมตร ความ

ยาว 14 เซนติเมตร ความหนา 0.28 มิล ปริมาตรความจุ 500 มิลลิลิตร วัสดุที่ใช้ PET/ AL/ PA/ PE ถุงมีความเหนียวและทนความ

ดัน ทนความร้อน 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรูปแบบบรรจุภณัฑ์ด้านหน้า และด้านหลัง  

3.รูปแบบบรรจุภัณฑ์ทีผ่่านการออกแบบน าเสนอต่อกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท้ัง 5 ท่าน โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ทั้ง 5 ท่าน สรุปได้ว่า “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบของถุงรีฟิลนั้น เป็นความคิดที่ดี เพราะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงใน

รูปแบบของชนิดเติมยังไม่มีออกมาให้เห็นมากนัก ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ชอบการวางตัวอักษรภาษาอังกฤษให้อยู่ในรูปแบบตะแคงข้าง 

ดูโดดเด่นและน่าสนใจดี แต่โทนสีที่ใช้กับตัวบรรจุภัณฑ์อ่อนเกินไป ท าให้บรรจุภัณฑ์ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไร่ อาจจึงใช้สีเข้ามาช่วย โดย

เพิ่มเฉดสีให้เข้มขึ้นอีกสัก 10-20% จะท าให้บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นมากขึ้น ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์อยากให้ขยับตัวอักษรวาง

ตรงกลางบ้าง เพราะยังขาดความบาลานซ์ของข้อความ และเพิ่มข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมให้ดูน่าสนใจมากขึ้น” 

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ถึงความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับแก้ไขบรรจุภัณฑ์ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ ดังนี้ 

  3.1) ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ 

3.1.1) โลโก้ยี่ห้อทรีแคร์ ใช้การน าเสนออย่างตรงไปตรงมา เพื่อความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ โดยใช้

รูปภาพเชิงสัญลักษณ์ เป็นรูปสนัขและแมว ตรงกลางโลโก้วางตัวหนังสือช่ือยี่ห้อ “THREECARE” 

3.1.2) ลูกเล่นตัวอักษรภาษาอังกฤษ T H C A ที่ย่อมาจากชื่อยี่ห้อ “THREECARE” พร้อมตัวหนังสือ

ขนาดใหญ่จัดวางให้อยู่ในแนวตะแคงข้าง เพื่อให้ช่ือแบรนด์เป็นที่จดจ า 



  3.1.3) ข้อความแนะน าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงยี่ห้อTHREECARE พร้อมข้อความ

บอกสูตรกลิ่นตะไคร้หอม และสูตรกลิ่นมะกรูด  

  3.1.4) ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิกรัม 

  3.1.5) ปรับโทนสีของบรรจุภัณฑ์ให้เข้มขึ้น 10-20% ตามค าแนะน า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่นและ

น่าสนใจมากขึ้น 

3.2) ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ 

3.2.1) โลโก้ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ “THREEARE” ในต าแหน่งเดียวกันกับโลโก้เพิ่มชื่อยี่ห้อในรูปแบบของ

ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

3.2.2) สโลแกนประจ ายี่ห้อ ‘เพราะเราใส่ใจทุกความรักของคุณ’ ให้เป็นท่ีน่าจดจ าต่อผู้บรโิภค เป็น

สร้างภาพลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งมีความกระชับ และสั้นจดจ าง่าย 

 3.2.3) ข้อความแนะน าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงยี่ห้อTHREECARE 

3.2.4) ประโยชน์การใช้สอยผลิตภณัฑ์ที่ครอบคลุม 

 3.2.5) สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เพื่อใหลูกค้าเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้น 

 3.2.6) ส่วนประกอบหรือส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์สมุนไล่ยุง 

 3.2.7) ค าแนะน าวิธีการใช้ ฉีดพ่นบริเวณล าตัวของสัตว์เลี้ยง และบริเวณที่พักอาศัย  

 3.2.8) ค าเตือนส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง ห้ามรับประทานและควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 

 3.2.9) ค าแนะน าวิธีการเก็บรักษา ควรเก็บให้พ้นแสงแดด เพื่อรักษาคุณภาพ 

 3.2.10) สัญลักษณ์รีไซเคิล เพื่อแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมารถน าไป 

รีไซเคิล เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 3.2.11) ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ 

3.2.12) ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิกรัม 

 

 

  

 

 



 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างบรรจุภณัฑผ์ลติภัณฑส์มุนไพรไล่ยุง สตูรตะไคร้หอม ยี่ห้อTHREECARE ด้านหน้า และด้านหลัง  

 

  

ภาพที่ 5 ตัวอย่างบรรจุภณัฑผ์ลติภัณฑส์มุนไพรไล่ยุง สตูรมะกรดู ยีห่้อTHREECARE ด้านหน้า และดา้นหลัง 

 

 

 



ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะหต์้นทุนผลิตภณัฑส์มุนไพรไล่ยุงส าหรับสตัว์เลี้ยง ยี่ห้อ “THREECARE” ชนิดถุงเติม 

รายการ ต้นทุนการผลิต 

 
ค่าวัตถุดิบ 
1.ตะไคร้หอม,มะกรดู 
2.ค่าน ้ามันหอมระเหย  
3.ค่าเอทิลแอลกอฮอล์ 95% แบบFoodgrade 
4.น ้าแข็ง 
 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
1.แก๊ส 
2.ถุงบรรจุภณัฑ ์
3.สติ้กเก้อ 
 
ค่าแรงงาน 

 
27 
- 

15 
25 
3 
 

59 
25 
9 
25 

 
35 

 

ต้นทุนการผลิต  = (วัตถ+ุค่าแรง+ค่าใช้จ่ายในการผลิต) / จ านวนหน่วย 

  = (32+59+35) / 1 

  = 126 บาทต่อช้ิน 

ตารางที่ 2 ตารางการวเิคราะห์จุดคุ้มทุน 

รายการ ราคา 

ต้นทุนผันแปร 
1.ค่าน ้ามันหอมระเหย 
2.ค่าเอทิลแอลกอฮอล์ 95% แบบFoodgrade 
3.น ้าแข็ง 

43 
15 
25 
3 

ต้นทุนคงที ่
1.ค่าแรงงาน 

35 
35 

 



จุดคุ้มทุนต่อหน่วยขาย  = ต้นทุนคงที่ / ( ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนต่อหน่วย ) 

   = 35 / (239 – 126) 

   = 0.3 กล่าวคือ ขาย 1 ช้ินเท่ากับคุ้มทุน 

3.3) น ารูปแบบบรรจภุัณฑ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ น าเสนอต่อผู้บริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสตัว์เลี้ยง 

และผู้ทีม่ีสตัว์เลีย้งอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน จ านวน 15 คน ใช้วิธีการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อสอบถามความ

คิดเห็น และความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรจภุัณฑ ์

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์

จากกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์เพื่อสตัว์เลี้ยง และผู้ทีม่ีสัตว์เลี้ยงอาศยัอยู่ภายในครัวเรือน “บรรจุภณัฑ์มรีปูลักษณ์ทีท่ันสมัย โทนสี 

รูปแบบบรรจุภณัฑ์มีความแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ น่าสนใจ และสะดุดตา เพราะน้อยยี่ห้อที่ผลติแบบชนิดเติม

ออกมาวางขาย ซึ่งแทบไม่มีเลย รูส้ึกดูมรีาคา ท้ังที่ผลติภณัฑ์พัฒนาจากสมุนไพรไทย ซึ่งมีราคาทีไ่ม่แพง และยังเป็นภูมิปญัญาพื้นถิ่น

ไทย ควรค่าแก่การอุดหนุนสินค้า อีกทั้งบรรจุภณัฑ์เป็นรูปแบบถุงเตมิท าให้รู้สึกสะดวกมากขึ้น เพราะแทนท่ีจะต้องมาซื้อแบบขวด

สเปรย์ซ ้า ๆ กส็ามารถซื้อแบบชนิดเติมไว้ส าหรับเติมใส่ขวดสเปรยเ์ก่าท่ีหมดไปแล้ว ลดปัญหาขยะของ ขวดสเปรย์ที่มีอยู่เยอะจาก

การซื้อซ ้า ๆ และแบบชนิดถุงเตมิไม่เปลืองพื้นที่ถังขยะ” 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) พบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสัตว์เลี้ยง ยี่ห้อ THREECARE 

จากการพัฒนาในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม ตอบโจทย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื ่อสัตว์เลี้ยง อีกทั้งเมื่อน าข้อเสนอแนะจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น ปรากฏว่าได้เสียงตอบรับที่ดีจาก

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง  

7.สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภณัฑเ์ชิงสร้างสรรคผ์ลติภัณฑ์ไล่ยงุจากภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น ตามวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้ คือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์แบบ
ใหม ่และ วิเคราะห์ต้นทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรไทยโดยภูมิปัญญาพื้นถิ่นไทยด้วยการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากการส ารวจและศึกษาข้อมูลรูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรไล่
ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงของยี่ห้อต่าง ๆ จากร้านค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งในพื้นที่ออนไลน์ และพื้นที่ร้านค้าภายในปริมณฑล ผล
จากการส ารวจพบว่าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแบบขวดสเปรย์ ซึ่งจากการพิจารณาบรรจุภัณฑ์แบบ
ขวดสเปรย์นั ้นมีความสะดวกต่อการพกพา และการใช้งาน แต่เมื ่อผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์จนหมด ขวดสเปรย์จะกลายเป็นขยะ
สิ้นเปลืองทันที จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มองเห็นถึงความส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะลดขยะสิ้นเปลืองดังกล่าวได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยมิตร แสวงมงคล (2548) ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่ปกป้องรักษาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพยัง
ต้องออกแบบให้สามารถอ านวยความสะดวกในการน าสินค้าออกใช้ พร้อมท้ังค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์  โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใน



รูปแบบของชนิดเติม และเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลว วัสดุที่เลือกใช้ให้เป็นโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ จึง
อยู่ในรูปแบบถุงบรรจุของเหลว มีฝาปิดแบบฝาเกลียว บรรจุภัณฑ์มีขนาด ความสูง 21 เซนติเมตร ความยาว 14 เซนติเมตร ความ
หนา 0.28 มิล ปริมาตรความจุ 500 มิลลิลิตร  วัสดุที่ใช้ PET/ AL/ PA/ PE ถุงมีความเหนียวและทนความดัน ทนความร้อน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประชิด ทิณบุตร, 2531 ในด้านของการก าหนดลักษณะรูปร่าง ขนาดหรือปริมาตร วัสดุที่จะน ามาประกอบ
เป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง  สอดคล้องกับ
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Cs ด้านการอ านวยความสะดวก เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะประหยัดพื้นที่ ถุงก้นตั้งได้ 
สะดวกแก่การจัดวาง ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย เนื่องด้วยคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์เอื้อต่อการขนส่งเป็นอย่างมาก และสะดวก
ต่อการจัดจ าหน่าย ขนส่ง 
  

เมื่อน าบรรจุภัณฑ์TREECAREสมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยง ที่ผ่านการแบบและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตรวจสอบอีกครั้ง ผลปรากฏว่า รูปแบบตัวหนังสือ การวางต าแหน่งของโลโก้ มีความชัดเจน 

โทนสีที่ถูกปรับให้เข้มขึ้นมีความโดดเด่น ท าให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจมากขึ้น เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ จินต์จุฑา (2554) 

โลโก้เป็นสิ่งส าคัญที่จะปรากฎอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ ประชิด ทิณบุตร (2531) ในการ

เลือกใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ที่จะสื่อถึงความรู้สึกสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มอยู่ภายใน การดึงดูดผลิตภัณฑ์ได้ดีนั้นเป็นผลจาก

องค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจผู้บริโภค ซึ่งจากการ

น ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการแนะน าจากผู้เชี ่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วได้มีการน ารูปแบบบรรจุ

TREECAREสมุนไพรไล่ยุงส าหรับสัตว์เลี้ยงน าเสนอต่อ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง และผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ภายในครัวเรือน 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) ระดับ

ความรู้สึกของบุคคลที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์ของหน้าท่ีสินค้าหรือการท างานของสินค้ากับความคาดหวังของลูกค้า

ในผลลัพธ์ หากผลลัพธ์ที่ได้ตรงต่อความต้องการที่คาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ  

ซึ่งจากการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม ตอบโจทย์ผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื ่อสัตว์เลี ้ยง สอดคล้องกับโมเดล

พฤติกรรมผู้บริโภค (Kotter, 2003a, pp.183-200) ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Model เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิด

ก ารตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการจากนั้นสิ่งกระตุ้นจะผ่านเข้ามาในความรู้สึก 

(Buyer’s Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจ า

กลักษณะที่แตกต่างกันของผู้ซื้อ(Buyer’s Characteristics) แล้วจึงจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ(Buyer’s Response) และการ

ตดัสินใจของผู้ซื้อ(Buyer’s Purchase Decision) กล่าวคือเหตุจูงใจที่จะน ามาซึ่งการซื้อสเปรย์ไล่ยุง แบบถุงเติม เพื่ออ านวยความ

สะดวก และประหยัดต้นทุนในการดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

 

 

 



ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1.ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ควรมีหลายรูปแบบ อาจให้อยู่ในรูปแบบของแกลลอนได้ เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้าในเรื่องของ
ขนาดและปริมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน 

2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 
ควรท าการวิจัยรูปแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีหลากหลายรูปแบบให้มีความหลากหลายของรูปแบบ  เพื่อเพิ่มความ

หลากหลายของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และดึงดูดผู้บริโภคมากที่สุด 
และเพิ่มขนาดปริมาณเพื่อขยายช่องทางจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค 
 การต่อยอดการพัฒนากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ ในกรณีศึกษาในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมคุณค่าในตัวแบรนด์สินค้าโดยการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า 
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