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บทคัดยอ 

วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับแหนม เพื่อการ
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวบานหลักปน อ.สันทราย ต.สันนาเม็ง จ.เชียงใหม ให
มีความสอดคลองกับความพึงพอใจของผูประกอบการและผูบริโภคและยกระดับสินคาภายในกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวบานหลักปนและพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีค วามเหมาะสมในการจัดจําหนายใน
หางสรรพสินคา โดยการวิเคราะหลักษณะเดนและพฤติกรรมของผูบริโภค ความเหมาะสมในการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับแหนม โดยผลการวิจัยสามารถสรุปรูปแบบบรรจุภัณฑสําหรับแหนม เปนแนวทางการ
ออกแบบได 3 แนวทาง 6 รูปแบบบรรจุภัณฑ ไดแก รูปแบบท่ี 1 แหนมแทง 2 แหนมกลอง 3 แหนมตุมจ๋ิว 4 
แหนมซี่โครง 5 แหนมหอใบตอง 6 แหนมหอใบตองเซตของฝาก ผลสรุปจากแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ จากผูบริโภคจํานวน 100 คน พบวาบรรจุภัณฑสําหรับแหนมมีความเหมาะสม ในดานการใชงาน 
มีความสะดวกสบายในการสงเสริมการรับประทาน อยูในเกณฑดี เชน สามารถฉีดรับประทานไดทันที มีขนาดท่ี
หยิบจับไดสะดวกมากขึ้นและมีความสวยงามมากข้ึน และสามารถสรางบรรจุภัณฑท่ีสงเสริมการรับรูใหกับ
ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑแหนม ไดในระดับดี 

 

คําสําคัญ : บรรจุภัณฑแหนม, กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว, บานหลักปน ตําบลสันนาเม็ง 
              อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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Abstract 

 

 This research aims to study the efficiency of the design and development of packaging 

for Nham.  For the promotion of community products, Ban Lak Pan meat product processing 

group San Sai District, San Na Meng Sub- district Chiangmai Province To be consistent with the 

satisfaction of entrepreneurs and consumers, and upgrade products within the Ban Lak Pan 

meat product processing group and develop packaging to be suitable for distribution in 

department stores By analyzing the characteristics and behavior of consumers Appropriate 

design and development of packaging for Nham Conclusion is a guideline for the design of 3 

ways. 6 forms. Guideline 1 Packaging usage guidelines. 2 Sales promotion guidelines. 3 Nham 

product protection guidelines.  Next is the form of 1 Nham, 2 Nham Tongs, 3 Nham Tongs, 4 

Noodles, 5 Ribs, Nham Wrapped in Banana Leaf, 6 Nham Wrapped in Banana Leaf, Gift Set 

From the questionnaire, opinions and satisfaction of 100 sets Found that the usage More 

convenient Can be injected immediately With the size that is easier to handle 

 

Keyword : Nham Packaging, Meat Products Processing Group, Ban Lak Pan, San Na Meng 

Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai Province 
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บทนํา 
แหนมเปนอาหารท่ีนิยมของคนในภาคเหนือทํา

จากเนื้อหมูสวนสะโพกท่ีแยกไขมันและเอ็นออกแลว 
ผสมกับหนังหมู อาจผสมหูหมูหรือจมูกหมูท่ีตมสุกและ
หั่นเปนเสน เติมเกลือ ขาวสุก กระเทียมบด น้ําตาล
ทราย ผสมใหเขากัน อาจเติมพริกสดดวยก็ได หอเปนมัด 
หรือบรรจุในภาชนะบรรจุลักษณะอื่นๆ หมักจนมีรส
เปรี้ยวเปนอาหารพื้นบาน ชนิดชองแหนมมีหลายชนิด 
ขึ้นอยูกับสวนของหมู ท่ีใช เชน แหนมหูหมู ซึ่งผสมหูหมู
หั่นหยาบทําใหมีเนื้อสัมผัส ซึ่งมีความกรุบแปลกออกไป 
แหนมซี่โครงหมู แหนมกระดูกออน แหนมเนื้อปลา 
แหนมวัว แหนมเห็ด สวนสําคัญในการทําแหนม ชวยให
แหนมมีเนื้อสัมผัสตามท่ีตองการ และเกิดการหมักอยาง
สมบูรณ  

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล การไดไป
เก็บขอมูลจากกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว บาน
หลักปน 110 หมู 5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
ผลิตภัณฑแหนมยังขาดบรรจุภัณฑท่ีมีความทันสมัยใน
ยุคปจจุบัน ความแตกตางของสินคา ความคิดสรางสรรค 
ความสวยงามของกราฟกและรูปแบบของบรรจุภัณฑ 
ดังนั้นบรรจุภัณฑท่ีดีท่ีมีประสิทธิภาพ สวยงาม นั้น
สามารถทําหนาท่ีในการแสดงความแตกตางไดชัดเจน
ท่ีสุด รวมถึงภาพลักษณท่ีสงผานบรรจุภัณฑไปสูผูบริโภค 

ดังนั้นผูวิ จัยจึงไดมีการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลจากการไปเก็บขอมูลของกลุมชุมชนแปรรูป      
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว บานเลขท่ี 110 หมู 5 ตําบลสัน
นาเม็ง  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จึงไดมี
แนวความคิดท่ีจะออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
สําหรับแหนม เพื่อใหดึงดูดความสนใจจากลูกคา พัฒนา
รูปแบบรูปทรง สีสันความสวยงาม ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและยังชวยในดานการสรางจุดขาย ยอดการขาย

ใหมากข้ึน จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยศึกษาและพัฒนา
บรรจุภัณฑสําหรับแหนม 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับ
แหนมกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวบานหลักปน 
ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑสําหรับ
แหนมกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวบานหลักปน 
ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบรรจุภัณฑสําหรับแหนมกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจาก
เนื้อสัตวบานหลักปน ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย 
จังหวัดเขียงใหม 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับแหนมผูวิจัยได
ใชกรอบแนวความคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

กรอบแนวความคิดเพื่อศึกษาและรวบรวม
ขอมูลการผลิตใชงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑโดยมีวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

- การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
-  ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล โ ด ย ก า ร ใ ช

แบบสอบถาม 

กรอบแนวความคิดเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ
แหนมโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

กรอบแนวความคิด “ทฤษฎีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความตองการของลูกคา” เปนการวิเคราะห
ความพึงพอใจของลูกคาเปนการวัดคา บรรจุภัณฑ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูผลิต 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยบรรจุภัณฑแหนมครั้งนี้ผูวิจัย
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนนี้ 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจาก
การศึกษาคนควาจากขอมูลท่ีมีผูรวบรวมไวดังนี ้

- ส่ิงพิมพตาง ๆ 

- ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

- หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ
วิทยานิพนธและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได
จากการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางเปาหมายจํานวน 100 คน 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิ เคราะหขอมูลผู วิ จัยนํ าขอมูล ท่ี เก็ บ
รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
ทุกฉบับโดยเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณมาทําการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑตอไป 

 

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ดวยความเรียง และการแสดงภาพการ ผลการออกแบบ
และการพัฒนาบรรจุภัณฑแหนม เพื่อการสงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชน กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 
บานหลักปน  อภิปรายผลการเก็บขอมูล และการ
นําเสนอรูปแบบ สุดทายผูวิจัยนําเสนอแนะเพื่อการนํา
ผลการวิจัยไปใชและเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบติัดานประโยชนดานการใชงาน 
เกณฑการประเมิน � 

1.สามารถรับประทานไดทันทีโดย
การฉีดหรือแกะ 

4.72 

2. สามารถเก็บรักษาตอได เมื่อ
รับประทานไมหมด 

4.50 

3. มีรูปแบบท่ีสามารถหิ้วถือ
นําพาไดสะดวก 

4.64 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบัติดานการปกปองผลิตภัณฑ
แหนม 

เกณฑการประเมิน � 

1. ปองกันการสัมผัสกับความช้ืน
หรืออากาศ 

4.75 

2. วัสดุท่ีใชควรเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

4.65 

3. วัสดุควรมีความยืดหยุน  4.37 

ตารางท่ี 3 แสดงคุณสมบัติดานการสงเสริมการจําหนาย 
(ดานบรรจุภัณฑ) 

เกณฑการประเมิน � 

1. มีรูปแบบท่ีนาสนใจ ลูกคา
สามารถจดจําตราสินคาและสินคา
ได 

4.73 

2. สีของบรรจุภัณฑในแตละ
ประเภทควรมีสีแตกตางกัน 

4.53 

3. ใชภาพจริงในการแยกแยะ
ความแตกตางของสินคา 

4.86 

4. ใชภาพเสมือนจริงในการ
แยกแยะความแตกตางของสินคา 

4.50 
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สรุปและอภิปรายผล 

ดานการใชงาน 

จากการวิเคราะหขอมูลประโยชนดานการใช
งาน มีความสะดวกสบายมากข้ึน สามารถฉีดรับประทาน
ไดทันที มีขนาดท่ีหยิบจับไดสะดวก 
 ดานการปกปองผลิตภัณฑแหนม 

จากตาร า ง วิ เ คร าะห ข อมู ลด าน ปกปอ ง
ผลิตภัณฑ สามารถปองกันความช้ืนจากอากาศไดดี 

ดานการสงเสริมการจําหนาย (ดานบรรจุภัณฑ) 
จากตารางวิเคราะหขอมูลดานการสงเสริมการจําหนาย 
(ดานบรรจุภัณฑ) มีสีสันท่ีสวยงาม ดึงดูดความสนใจของ
ลูกคาไดดี ลูกคาสามารถจดจําตราสินคาได 

การSketchโลโก 
 
 

 

 
 

แบบที่1 

 

 

 

 

แบบที่2 

 

 
 

 

 

 

แบบที่3 

โลโกท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดจากผูเช่ียวชาญและ
ผูประกอบการคือแบบท่ี2 

 

 
 

 

 

แบบท่ีถูกเลอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรางแบบบรรจุภัณฑสําหรับแหนม1 
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รายละเอียด 

คะแนน 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 

   

1. สีสันใชใน
กราฟก 

10 20 15 

2.ลวดลาย
กราฟก 

9 15 13 

3.มีความ
สวยงาม 

13 13 13 

4.การจัดวาง 20 20 13 

คะแนนรวม 52 68 54 

รวมสรุปแบบกราฟกแหนมกลองท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด 
คือแบบท่ี 2 คะแนนท้ังหมด รอยละ 68 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินรูปแบบกราฟกแหนมแทง 
 

 

 

รายละเอียด 
 

คะแนน 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 

   

1. สีสันใช
ในกราฟก 

23 14 17 

2.ลวดลาย
กราฟก 

17 14 12 

3.มีความ
สวยงาม 

22 18 15 

4.การจัด
วาง 

20 20 20 

คะแนนรวม 82 56 64 

รวมสรุปแบบกราฟกแหนมแทงท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คือ
แบบท่ี 1 คะแนนท้ังหมด รอยละ 82 คะแนน 
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การประเมินรูปแบบกราฟกแหนมหอใบตอง 
 

รายละเอียด 

คะแนน 

แบบที่ 
1 

แบบที่ 
2 

แบบท่ี 
3 

   

1. สีสันใชในกราฟก 17 14 21 

2.ลวดลายกราฟก 13 14 21 

3.มีความสวยงาม 10 18 15 

4.การจัดวาง 18 17 18 
คะแนนรวม 58 63 75 

รวมสรุปแบบกราฟกแหนมหอใบตองท่ีไดคะแนนมาก
ท่ีสุด คือแบบท่ี 3 คะแนนท้ังหมด รอยละ 75 คะแนน 

 

การประเมินรูปแบบกราฟกแหนมตุมจิ๋ว 

 

รายละเอียด 

คะแนน 

แบบที่ 
1 

แบบที่ 
2 

แบบท่ี 
3 

   

1. สีสันใชในกราฟก 22 15 15 

2.ลวดลายกราฟก 13 11 11 

3.มีความสวยงาม 22 18 15 

4.การจัดวาง 22 17 13 
คะแนนรวม 79 61 54 

รวมสรุปแบบกราฟกแหนมตุมจ๋ิวที่ไดคะแนนมากท่ีสุด 
คือแบบท่ี 1 คะแนนท้ังหมด รอยละ 79 คะแนน 

 

การประเมินรูปแบบกราฟกแหนมซ่ีโครง 
 

รายละเอียด 

คะแนน 

แบบท่ี 
1 

แบบท่ี 
2 

แบบที่ 
3 

   

1. สีสันใชในกราฟก 22 15 15 

2.ลวดลายกราฟก 15 11 11 

3.มีความสวยงาม 22 18 15 

4.การจัดวาง 22 17 13 
คะแนนรวม 81 61 54 

รวมสรุปแบบกราฟกแหนมซี่โครงท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด 
คือแบบท่ี 1 คะแนนท้ังหมด รอยละ 81 คะแนน 
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การประเมินรูปแบบกราฟกแหนมกลองก๊ิฟ
เซตของฝาก 

รายละเอียด 

คะแนน 

แบบที่ 
1 

แบบที่ 
2 

แบบท่ี 
3 

 

 

  

1. สีสันใชในกราฟก 22 15 15 

2.ลวดลายกราฟก 15 11 11 

3.มีความสวยงาม 22 18 15 

4.การจัดวาง 22 22 22 
คะแนนรวม 81 66 63 

 

รวมสรุปแบบกราฟกแหนมกลองก๊ิฟเซตของฝากท่ีไดคะแนน
มากท่ีสุด คือแบบท่ี 1 คะแนนท้ังหมด รอยละ 81 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรจุภัณฑแหนมที่ถูกการออกแบบพัฒนาแลว 

1.แหนมแพคในกลอง 
2.แหนมตุมจ๋ิว 
3.แหนมหมู 
4.บรรจุภัณฑกลางของฝากของท่ีระลึก 

5.บรรจุภัณฑแบบยอย 

6.แหนมซี่โครงหมูแบบถุง 1 ก.ก 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มเรื่องราวของอัตลักษณท่ีมาขอ

กราฟฟกบนบรรจุภัณฑ 
2. ควรเพิ่มการรับรูขอผูบริโภคดานกราฟฟกบน

บรรจุภัณฑ 
 

เอกสารอางอิง 
 ทองเจือ เขียดทอง. (2542). การออกแบบ
สัญลักษณ Logo trade mark symbol. กรงุเทพฯ: 
สิปประภา 

ปุน คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ. 
(2541). บรรจุภัณฑอาหาร. กรุงเทพฯ: หยี่เฮง. 

เนื้อหมู (รายการออนไลนวันท่ีคนหาขอมูล 
5/1/61) แหลงท่ีมา www.gagmooponfire.com

 การนวดผสมแหนม (รายการออนไลนวันท่ีคนหา
ขอมูล 3/1/61) แหลงท่ีมา www.sharelnw.com 

1 2 

5 6

3 4 
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 บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย (รายการออนไลนวันท่ี
คนหาขอมูล 3/1/61) แหลงท่ีมา 
www.wordpress.com 
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