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ค าน า 
 กระบวนการผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ท่ียังพบปัญหาการแข็งตัวท าให้การสัมผัส
เกิดปัญหาในเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ การย้อมสีเคมีท่ีท าเกิดให้มลภาวะและท าให้เกิดปัญหาเมื่อเกิด
การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เทคนิคการสร้างความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์ด้าน
การพัฒนาเพื่อ ให้ เกิ ดความหลากหลาย รวมไปถึ งการตลาด และการใช้ วัสดุของ                
ต้นป่านศรนารายณ์แบบคุ้มค่าโดยไม่เหลือท้ิงจากขั้นตอนการปั่นเส้นป่านฯ ซ่ึงท้ังหมดท่ีกล่าวมา
นับเป็นกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด และการใช้
วัสดุจากป่านศรนารายณ์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวเป็นการสนับสนุน
งบประมาณด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) การวิจัยน้ีมีกรอบการพิจารณาด้านการเกษตร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูป และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ            
ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์บนฐานความรู้            
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงได้รวบรวม
และจัดท าขึ้นภายใต้งานวิจัยท่ีสะสมมาของนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย โครงการการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม             
ตามแนวพระราชด าริ ประจ าปี 2561 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
(วช.)  
 “คู่ มื อองค์ความ รู้การจัดการความ รู้แ ละถ่ ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา               
เส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์” เล่มน้ีประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเส้นใยป่านศรนารายณ์ วิธีการย้อมสีครามจากธรรมชาติและการปรับสภาพในเส้นใย
ป่านศรนารายณ์ การอบรมเมล็ดพันธ์ุนักออกแบบ การผลิตกระดาษและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และหลักการตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ซ่ึงคณะผู้จัดท ามุ่งหวังองค์ความรู้ท่ีจะพัฒนาและต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในกา รพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
      คณะผู้จัดท า  
               สิงหาคม 2561 



3 
 

สารบัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า  
 

4 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับป่านศรนารายณ์ 5 
บทที่ 2 วิธีการย้อมสีครามจากธรรมชาติและการปรับ

สภาพในเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
 
7 

บทที่ 3 การอบรมเมล็ดพันธุ์นักออกแบบ 10 
บทที่ 4 การผลิตกระดาษและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 13 
บทที่ 5 หลักการตลาดสู่เชิงพาณิชย์ 17 

 
เอกสารอ้างอิง 

  
20 



4 
 

บทน า 
 

 การจั ดการความรู้ แ ละถ่ ายทอด เทค โน โ ลยี ก ารพัฒนา เ ส้น ใ ย              
ป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้เทคโนโลยีเทคนิค
การย้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการย้อมสี     
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด และจัดท าสารคดี เพื่อใช้ส าหรับ
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ในการด าเนินโครงการใน
ครั้งนี้ ได้มีการประสานกับหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านสหกรณ์หุบกะพง ในโครงการ
พระราชด าริหุบกะพงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 จากการด าเนินโครงการในครั้งนี้มี ผู้ เข้ารับการอบรมจาก โครงการ
พระราชด าริ ในกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ โดยมีการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
วิธีการย้อมสีครามจากธรรมชาติและการปรับสภาพในป่านศรนารายณ์ การอบรม
เมล็ดพันธุ์นักออกแบบ การผลิตกระดาษและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และหลักการ
ตลาดสู่เชิงพาณิชย์ 
 การวิจัยนี้มีกรอบการพิจารณาด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ การพัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูป และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ              
ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์          
บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 



5 
 

บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับป่านศรนารายณ์ 

 ป่านศรนารายณ์  ( sisal)  มี แหล่งก า เ นิด ในอ เม ริกากลางและอ เม ริกา ใต้                
ค าว่า “Sisal” น้ันเรียกตามชื่อท่าเรือในแคว้นยูคาตัน (Yucatan) ในประเทศเม็กซิโก          
ซ่ึงเป็นแห่งแรกท่ีเร่ิมมีการค้าป่านศรนารายณ์ ในราวปี พ.ศ. 2382 เมื่อการค้าเกิดขึ้นแล้วจึงท่ี
ผู้น าเอาพันธ์ป่านศรนารายณ์ไปเผยแพร่ในเขตท่ีมีอุณหภูมิอากาศร้อน เช่น ฟลอริดา          
ทวีปแอฟริกา อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนจีน และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก ฮาวาย ปาปัว ฟิจิ      
และในเขตร้อนของออสเตรีย ฯลฯ รวม 30 กว่าแห่งในยุโรปเร่ิมมีการปลูกป่านศรนารายณ์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2436 ประเทศแรกท่ีปลูกคือ เยอรมันในปี พ.ศ. 2448 สถานีทดลองการเกษตรท่ี
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้น าไปทดลองปลูกซ่ึงต่อมาได้ขยายพันธ์ออกไปหลายแห่ง                
ก่อนท่ีสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จะเกิดขึ้นน้ันหลวงอรินทร์ชาติสังหารเป็นผู้น าป่านศรนารายณ์     
เข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นคนแรกโดยปลูกในท่ีดินของท่านอยู่ ท่ีอ า เภอหัวหิน                
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเมื่อต้นป่านศรนารายณ์เจริญงอกงามแตกหน่อจ านวนมากจึงได้
แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงน าไปปลูก    
 

 
ภาพต้นป่านศรนารายณ ์
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 อีกท้ังท่านยังได้ถ่ายทอดกรรมวิธีการตัดและขูดเอาเส้นใยป่านศรนารายณ์มาใช้
ประโยชน์ เพราะเป็นพืชท่ีทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้ง เส้นใยมีลักษณะ แข็งละเอียด         
และเหนียวท่ีสุดในบรรดาเส้นใยพืชชนิดอื่นซ่ึงคุณสมบัติของป่านศรนารายณ์มีความเหนียวสูง
ไม่ขาดง่ายสามารถใช้ท าเชือกสมอเรือและเชือกลากจูงเรือ สามารถโดนน้ าได้โดยตรง          
เส้นใยป่านฯท่ีโดนน้ าจะท าให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้น และยังไม่ท าให้เกิดเชื้อราอีกด้วย     
สามารถซักล้างท าความสะอาดได้ เพียงใช้แปรงขนอ่อนขัดเบาๆ แล้วน าไปพึ่งในท่ีร่มจนแห้ง  
เส้นใยละเอียดดูดซึมสีได้ดีท าให้ได้สีสันสดใส และสีไม่ตก 
 

 
เส้นใยป่านฯท่ีน ามายอ้มสีคราม 
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บทที่ 2 
วิธีการย้อมสีครามจากธรรมชาติและการปรับสภาพในป่านศรนารายณ์ 

กระบวนการย้อมสีครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคแบบใหม่น้ันจะต้องใช้ส่วนผสม
ของสารต่างๆ ดังน้ี  

ครามจากธรรมชาติ  200   กรัมต่อน้ า 1 ลิตร  
โซดาไฟ    2   กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 
ไธโอยูเรียไดออกไซด์  60    กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 
ป่านศรนารายณ์           1,000   กรัม ต่อน้ าย้อม 10 ลิตร 

 
ตัวอย่างการค านวณปริมาณสารส าหรับการย้อมสีครามจากธรรมชาติ ปรากฏดัง 
 

   ตารางที่ 1 การค านวณปริมาณส่วนผสมต่างๆ ของน้ าย้อมจากสีครามธรรมชาติ 
ส่วนผสม 
 

น้ าย้อม 
1 ลิตร 

น้ าย้อม 
3 ลิตร 

น้ าย้อม 
5 ลิตร 

น้ าย้อม 
10 ลิตร 

ครามจากธรรมชาติ (กรัม) 200 600 1,000 2,000 
โซดาไฟ (กรัม) 2 6 10 20 
ไธโอยูเรียไดออกไซด์ (กรัม) 60 180 300 600 
ป่านศรนารายณ์ (กรัม) 100 300 500 1,000 

 
2.1 การเตรียมสีย้อมจากครามธรรมชาติ 

(1) ตวงน้ าใส่ภาชนะสเตนเลส หรือพลาสติกตามสัดส่วนท่ีต้องการ 
(2) ชั่งโซดาไฟตามสัดส่วนท่ีต้องการและเทใส่ลงในข้อ (1) พร้อมกับกวนสารให้

ละลาย  
(3) ชั่งโธโอยูเรียไดออกไซด์ ตามสัดส่วนท่ีต้องการและเทใส่ลงในข้อ (1) พร้อมกับ

กวนสารให้ละลาย 
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(4) ชั่งครามเปียกตามสัดส่วนท่ีต้องการ และเทใส่ลงในข้อ (1) พร้อมกับกวนสารให้
ละลาย  

(5) ปล่อยท้ิงไว้ประมาณ 20-30 นาที ให้สังเกตสารละลายท่ีผสมกัน มีสีเหลือง    
และสังเกตฟองท่ีได้เป็นสีน้ าเงิน ท้ังน้ีไม่ควรใช้น้ ากระด้าง สารละลายจะไม่ปรากฏสีเหลืองให้
เห็น ควรแก้ปัญหาโดยใช้น้ ากรองแทน 

 
2.2 วิธีการย้อมสจีากครามธรรมชาติ 

(1) น าเส้นด้ายไหม หรือฝ้ายท่ีผ่านการท าความสะอาด มาใส่ห่วง และน าใส่ลงใน
ภาชนะย้อม  

(2) สวมถุงมือ และใช้มือขย าเส้นด้ายไหม หรือฝ้ายเพื่อให้น้ าสีย้อมเข้าไปในเส้นด้าย 
ประมาณ 15 – 20 นาท ีและจะสังเกตเห็นเส้นไหม หรือฝ้ายเปล่ียนเป็นสีเหลือง  

(3) น าเส้นไหม หรือฝ้ายจากข้อ (2) มาแช่ลงในสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
เจือจางเข้มข้น 5-10 กรัม/ลิตร ซ่ึงจะสังเกตเห็นเส้นไหม หรือฝ้ายเปลี่ยนเป็นจากสีเหลืองเป็น
สีน้ าเงิน โดยท าการแช่เป็นเวลา 20 นาท ี 

(4) น าเส้นด้ายไหมและฝ้ายมาล้างน้ าหลายๆ คร้ังจนกระท่ังสีส่วนเกินหลุดออกไป  
(5) น าเส้นด้ายไหม หรือฝ้ายมาบิดหมาด ปั่นแห้งหมาด กระตุก และตากแห้ง  

 

 
ภาพแสดงการเตรียมสีครามเพือ่ย้อม 
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2.3 วิธีการปรับสภาพป่านศรนารายณ์ 
กระบวนการปรับสภาพเส้นใยป่านศรนารายณ์จะต้องใช้ส่วนผสมของสารต่างๆ ดังน้ี  

 
สารเคมี  

สารท านุ่ม (Softener)        สารท าลื่น (Silicone)    

  
อัตราส่วนผสม  

 
          ปริมาตรน้ าที่ต้องการเตรียม           

สารเคมี 
1 

ลิตร 
2 

ลิตร 
5 

ลิตร 
สารท านุ่ม (5 กรัม ต่อ ลิตร) 5 กรัม 10 กรัม 25 กรัม 
สารท าลื่น (5 กรัม ต่อ ลิตร) 5 กรัม 10 กรัม 25 กรัม 

 
 

ขั้นตอนการท า 
1) เตรียมสารท านุ่ม และสารท าลื่น ตามอัตราส่วนท่ีก าหนด 
2) น าสารไปให้ความร้อน จนได้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
3) ใส่ผ้าลงไปแช่เป็นเวลา 15-30 นาท ี
4) บิดให้หมาดแล้วน าไปตาก 
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บทที่ 3 
การอบรมเมลด็พันธุ์นักออกแบบ 

 
 การอบรมเมล็ดพันธ์ุนักออกแบบได้ใช้หลักการออกแบบพื้นฐานน ามาประยุกต์     
เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้นักออกแบบได้เข้าใจและสามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังน้ี 
 
 3.1 เส้นตรง ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอนถูกต้อง เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว แต่ถ้าอยู่ใน
ลักษณะเฉียงให้ความรู้สึกโน้มเอียงมีทิศทาง 

 
3.2 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล คลายความกระด้าง 

 
3.3 เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมีพลังเจริญเติบโต หมุนเวียนหรือ

คล่ีคลาย 
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 3.4 รูปร่าง คือ ขอบของเส้นรอบนอกท่ีมาบรรจบกันเป็น 2 มิติ ได้แก่ รูปร่าง
มาตรฐาน มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตมี 4 ลักษณะได้แก่ สี่ เหลี่ยม สามเหลี่ยม           
หลายเหล่ียม วงกลมและวงรี 

       
 3.5 รูปทรง คือ รูปท่ีมีลักษณะ 3 มิติ มีท้ังด้านยาว ด้านสูง ด้านลึก หรือด้านหนา 
เป็นแท่ง เป็นเหล่ียม 

 3.6 วงจรสี ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน ซ่ึงเมื่อน าแม่สีท้ังสามมาผสม
กันในอัตราส่วนต่างๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมากมาย สามารถเลือกสีต่างๆมาใช้ได้ตามความพอใจ  

 3.7 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม ี9 ข้อ ดังน้ี 
  - หน้าที่ใช้สอย หน้าท่ีใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญ
ท่ีสุดเป็นอันดับแรกท่ีต้องค านึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมาย 
  - ความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกหรือของใช้และงานศิลปะต่างๆท่ี
สร้างบรรยากาศ การใช้งานท่ีจะต้องค านึงถึง 
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  - ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ์หรือ
โครงสร้าง เป็นความเหมาะสมในการท่ีนักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติของวัสดุและจ านวน 
  - ความสะดวกสบายในการใช้ นักออกแบบต้องศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วน
ขนาด และขีดจ ากัดท่ีเหมาะสมส าหรับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของมนุษย์ 
  - ความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันน้ีความสวยงามมีความส าคัญ
เพราะความสวยงามจะเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือเพราะความประทับใจ          
  - ราคาผลิตภัณฑ์ ควรต้องมีข้อมูลด้านผู้บริโภคและการตลาดเพื่อก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมท่ีจะใช้ว่าเป็นคนกลุ่มใด อาชีพฐานะเป็นอย่างไร 
  - การซ่อมแซม ควรจะต้องศึกษาถึงต าแหน่งหรือการใช้ เพื่อท่ีจะได้
ออกแบบสัดส่วนให้สะดวกในการถอดซ่อมแซม หรือเปล่ียนชิ้นส่วนได้ง่าย 
  - วัสดุและวิธีการผลิต ควรค านึงถึงวัสดุท่ีใช้ และวิธีผลิต แต่แบบหรือวิธีใด
จึงจะเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะไม่ท าให้ต้นทุนการผลิตท่ีสูง 
  - การขนส่ง นักออกแบบต้องค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง การขนส่ง
สะดวกหรือไม่ ระยะใกล้หรือไกล กินเน้ือท่ีในการขนส่งมากน้อยเพียงใด 
 

  

 
ภาพการอบรมเมล็ดพันธ์ุนักออกแบบและ ผลงานการวาดแบบสินค้า 
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บทที่ 4 
การผลิตกระดาษและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

 
4.1 การผลิตกระดาษ 

พืชท้ังหลายท่ีเป็นผักและผลไม้เมื่อน าไปบริโภคแล้ว ยังมีส่วนท่ียังตกค้างอยู่ในแปลง
ปลูกท่ียังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ นอกการจากการเผาท าลายท้ิงท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
และส่งเสริมให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงขอแนะน าวิธีการท ากระดาษจากเศษเหลือทางการเกษตร 
ตัวอย่างเช่น ใบและกาบกล้วย ใบสับปะรด ฟางข้าว ผักตบชวา ปอสา เป็นต้น โดยอย่างยิ่งการ
ผลิตกระดาษจากเศษเหลือใช้จากป่านศรนารายณ์ มีขั้นตอนดังน้ี 

4.1.1 การเตรียมวัตถุดิบ วัตถุดิบท่ีจะน ามาใช้ต้มเป็นเยื่อสามารถท าได้ท้ังสด       
และแห้งแต่ขอแนะน าให้ใช้แบบแห้ง เพราะสามารถค านวณหาปริมาณโซดาไฟ (NaOH) ท่ีใช้ต้ม
ได้ง่ายก่อนต้มวัตถุดิบควรน าไปแช่น้ าไว้ 1 คืน เพื่อท าให้การต้มสามารถย่อยสลายได้ดีขึ้นและ
ยังช่วยล้างเอาสิ่งสกปรกออกไป 

 
ภาพแสดงเส้นใยกอ่นต้มและหลังต้ม 

 
 4.1.2 การล้างเยือ่ เมื่อต้มวัตถุดิบจะไดเ้ยือ่ท่ียังมโีซดาไฟอยู่ควรต้องล้างออกให้หมด      
สังเกตได้จากเมือ่จับเยื่อจะไม่ลื่นมอืและน้ าล้างเยือ่จะใส 
 4.1.3 การฟอกเยื่อ การฟอกเยื่อเป็นการท าใหเ้ยือ่ท่ีจะน ามาใช้ท าแผ่นกระดาษใหม้ี
ความขาวเพิ่มขึ้น แต่ถ้าต้องการกระดาษให้เป็นสธีรรมชาติของเยื่อก็ไม่ตอ้งฟอก 
 4.1.4 การกระจายเยื่อหรือตีเยือ่ การกระจายเยือ่เป็นการท าใหเ้ยือ่ท่ีประกอบด้วย
เส้นใยหลายเส้นหลุดออกจากกันเป็นเส้นใยเดี่ยวน้ันเอง 
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 4.1.5 การท าแผ่นกระดาษ ในการท าแผ่นกระดาษเป็นการเทเยื่อท่ีได้จากการ
กระจายเยื่อดีแล้วลงไปในตะแกรงไนลอนท่ีใช้ท าแผ่นกระดาษ ตะแกรงน้ีจะลอยน้ าเมื่อเทเยื่อ
ลงไปเยื่อก็จะลอยน้ าอยู่บนตะแกรงเราก็ท าการเกลี่ยเยื่อภายในตะแกรงให้มีความสม่ าเสมอกัน
ท้ังแผ่นแล้วก็น าไปตากแดด พอแห้งก็สามารถลอกแผ่นกระดาษออกได้เลย 
 

 
ภาพแสดงการตีเส้นใย และการช้อนแผ่นกระดาษ 

 
4.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์ความหมายคือ การปกป้องเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคให้อยู่ใน
สภาพท่ีเรียบร้อยสมบูรณ์และมีราคาที่เหมาะสม 
 4.2.1 ประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
  - บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย คือ บรรจุภัณฑ์ท่ีสัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก
เป็นสิ่งท่ีบรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย 
  - บรรจุภัณฑ์ชั้นใน คือ บรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ถัดออกมาเป็นชั้นท่ีสอง มีหน้าท่ี
รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวมตั้งแต่ 2 - 24 ชิ้นขึ้นไป 
  - บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นหน่วยรวม
ขนาดใหญ่ท่ีใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ ซ้ือจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ีมากนัก 
เน่ืองจากท าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่าน้ัน 
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ข้อก าหนดในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์                                   
2.2 2.2.3 2.2.3.3  1. ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ปอ้งกันสินค้าได้ตลอดอายกุารวางขาย
             2. รูปแบบเหมาะสม สือ่สารกับสินค้า                              
2.2 2.2.3 2.2.3.3  3. ขนาดพอดีและสามารถรับน้ าหนักสินค้าได ้                                                 
2.2 2.2.3 2.2.3.3  4. การขึ้นรูป การบรรจุ เปิด-ปิดสะดวก ไมยุ่่งยาก 
 

  
 

   
 

   
 

ภาพแสดงการขึ้นรูป ของท่ีระลึก และบรรจุภัณฑ์ส าเร็จ 
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ขอ้พิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ ์                                                        
2.2 2.2.3 2.2.3.6  บรรจุภัณฑ์ที่ดีน้ัน จะต้องสามารถผลิตและไปบรรจุได้ด้วยวิธีการท่ีสะดวก 
ประหยัด และรวดเร็ว การเลือกบรรจุภัณฑ์มีข้อพิจารณาตอ่ไปน้ี             2.2  2 
  1.ลักษณะของสินค้าประกอบด้วย ขนาด รูปทรง ปริมาตร ส่วนประกอบ                 
หรือส่วนผสม ของแข็ง ของเหลว ผู้ออกแบบต้องทราบความเหนียวของช้ันท่ีเป็นของเหลวและ
ต้องรู้น้ าหนักต่อปริมาตร หรือความหนาแน่น                                                                              
2.2 2.2.3 2.2.3.6  2. ตลาดเป้าหมาย ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย      
เพื่อจะได้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้า  
             3. วิธีการจัดจ าหน่าย การจัดจ าหน่ายโดยตรงของผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคย่อม
ต้องการบรรจุภัณฑ์ลักษณะหน่ึง แต่หากจ าหน่ายผ่านคนกลาง ต้องพิจารณาว่าเป็นคนกลาง
ประเภทใด มีวิธีการสั่งซ้ือของเข้าร้านอย่างไร วางขายสินค้าอย่างไร   
             4. การขนส่ง มีหลากหลายวิธีและใช้พาหนะต่างกัน รวมท้ังระยะทางใน
การขนส่ง ความทนทานและแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบให้เกิดผลเสีย
น้อยท่ีสุด รวมถึงการประหยัด และสภาพท่ัวไปของดินฟ้าอากาศด้วย   
  5. การเก็บรักษา ในการเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บ
รักษา สภาพของสถานท่ีเก็บรักษา รวมถึงวิธีการเคล่ือนย้ายในการเก็บรักษาอีกด้วย  
  6. ลักษณะการน าไปใช้งาน ต้องสะดวก เพื่อประหยัดเวลา แรงงานและ
ค่าใช้จ่าย 2.2.3.  
  7. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัย ท่ีต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก         
และจะต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อยอดขาย หรือความสูญเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย บรรจุภัณฑ์
อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ดึงดูดความสนใจของผู้ซ้ือย่อมเป็นสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

 



17 
 

บทที่ 5 
หลักการตลาดสู่เชิงพาณิชย ์

 
5.1 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

 อินเทอร์เน็ตได้ เกิดขึ้นคร้ังแรกในปี ค .ศ. 1969 ท่ีสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด              
ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of California) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทดลอง
เร่ืองระบบการสื่อสารและใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการทหาร ต่อมาในปี ค .ศ. 1994 
อินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานง่ายและถูกน ามาใช้ในเชิงธุรกิจ   
 5.1.1   อินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารพื้นฐานของ
มนุษย์ได้ครบถ้วนท้ังในด้านการติดต่อกับผู้อื่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความบันเทิงและ
การซ้ือขายสินค้าหรือบริการ และยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ สื่อสารได้หลายรูปแบบต้ังแต่เป็น
การสื่อสารแบบส่วนบุคคลจนถึงการสื่อสารต่อสาธารณชนและสามารถส่งผ่านข่าวสารได้ใน
หลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพ ภาพวาดแบบเคล่ือนไหว วีดิทัศน์  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

แบบจ าลองกรวยของการตัดสินใจซ้ือจากอิทธิพลของส่ือบนอินเทอร์เน็ต 
  

 
 

การรับรู้เบ้ืองต้น 

การรวบรวมข้อมูล 
 

การตัดสินใจซื้อ 

การซื้อ 
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 กิจกรรม ท่ีผู้ บ ริ โภคท าบนอิน เทอ ร์ เ น็ตสามารถแบ่ ง ได้ เป็น  2  ประเภท              
ได้แก่ กิจกรรมการใช้เวลา ได้แก่ กิจกรรมท่ีผู้บริโภคใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง 
ได้แก่ การอ่านบทความ การหาสถานท่ีพักผ่อน เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอีกประเภทหน่ึงของ
ผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต คือ กิจกรรม เพื่อประหยัดเวลา ได้แก่ การซ้ือสินค้าบนอินเทอร์เน็ตท่ี
สามารถประหยัดเวลาในการเดินหาสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
 5.1.2 กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อ คือ การท่ีผู้บริโภคได้รับสื่อแล้ว

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละระยะ และน าไปสู่การตัดสินใจซ้ือ เรียกว่า “ล าดับขั้นของ

ผลกระทบ” และเน่ืองจากผลขั้นสุดท้ายผู้บริโภคจะไปสิ้นสุด ท่ีการยอมรับหรือเกิดการซ้ือ 

บางคร้ังจึงเรียกว่า “กระบวนการยอมรับหรือกระบวนการซ้ือ”  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยของส่ือท่ีมอีิทธิพลท าให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองท่ีแตกต่างกัน 
 
 
 
 

การรับข้อมูล 

สนใจ 

ต้องการ 

การซ้ือ 

ปัจจัยท่ี 1 

ปัจจัยท่ี 2 

ปัจจัยท่ี 3 
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 5.1.3 กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อที่ผู้บริ โภคสร้างขึ้นบน

อินเทอร์เน็ต ในกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อ  ได้แก่ ความต้องการข้อมูล       

ความต้องการการสนับสนุน และความต้องการความบันเทิง โดยปัจจัยของสื่อท่ีผู้บริโภคสร้าง

ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลท าให้เกิดกระบวนการตอบสนอง ได้แก่ ประเภทของสื่อ 

องค์ประกอบของสื่อ วิธีการน าเสนอ และผู้สร้างส่ือ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึน้บน

อินเทอร์เน็ต 

 ประเภทของสื่อ 

  องค์ประกอบของส่ือ 

 วิธีการน าเสนอ 

  ผู้สร้างสื่อ 

 
แรงจูงใจ 

  ความต้องการข้อมูล  

  ความต้องการการ

สนับสนุน  

  ความต้องการความบันเทิง 

 

การตอบสนอง 

  เกิดความสนใจ 

  เกิดความเชื่อถือ  

  เกิดความชอบ 

  เกิดการวางแผนซ้ือ  

  เกิดการตัดสินใจ 
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