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ขนาด    

ประเภท 

เส้นผ่านศนย์กลางู  

(ซม.) 

 

รัศมี (ซม.) 

 

พืนทีวงกลม  

(ตร.ซม.) 

สงู  (ซม.) 

 

ปริมาตร

ทรงกระบอก 

(ลบ.ซม.) 

1. ขวดนม 4.5 2.25 15.91 6.0 95.46 

2. กระบอกยา 4.5 2.25 15.91 6.5 103.42 

3. ภาชนะขึนรปู

ทรงกระบอก 

5.0 2.50 19.64 3.5 68.74 

4. กระปุกนําพริก 5.0 2.50 19.64 5.0 98.20 
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              ขนาด 

ประเภท 

กว้าง (ซม.) ยาว (ซม.) พืนที  

(ตร.ซม.) 

สูง (ซม.) ปริมาตร  

(ลบ.ซม.) 

หนา (ซม.) 

1. ลังพลาสติก 

(ลังผลไม)้ 

33.5 51.5 1,725.25 28.5 49,169.63 1.5 

2. กล่องโฟม 40.0 55.0 2,200.00 25.0 55,000.00 2.0 
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                 จํานวนกบ./ลัง 

ประเภท 

ด้านกว้าง 

(จํานวนกระบอก) 

ด้านยาว 

(จํานวนแถว) 

จํานวนกบ./ชัน 

1. ลังพลาสติก(กว้าง x ยาว 

x สูง = 33.5 ซม. x 51.5 

ซม. x 28.5 ซม.) 

6 12 6x12 = 72 กบ. 

*รวมความหนาแผ่น

ตะแกรง 7 มม. (1 มม./ชัน) 

 รวม 72x7ชัน = 504 กบ./ลัง 

  เพิมขึน 504 – 427 = 77 กบ./ลัง(+18.03%) 

(พืนทีกระบอกรวม) 15.91 x 72 กบ. = 

1,145.52 ตร.ซม./ชัน 

(พืนทีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

= พืนทีลังพลาสติก – 

พืนทีกระบอกรวม) 

1,725.25– 1,145.52 = 579.73  

ตร.ซม./ชัน 

  คิดเป็น 579.73/15.91 = 36.44 กบ. (36 กบ./

ชัน) x 7 ชัน = 252 กบ./ลัง 

8 7 8x7 = 56 กบ. 2. กล่องโฟม (กว้าง x ยาว x 

สูง = 40 ซม. x 55 ซม. x 25 

ซม.) 

7 6 7x6 = 42 กบ. 

*รวมความหนาแผ่น

ตะแกรง 6 มม. (1 มม./ชัน) 

 รวม 56+42 = 98 กบ./ชัน 

98x6ชัน = 588 กบ./กล่อง 

  เพิมขึน 588 – 432 = 156 กบ./กล่อง 

(+36.11%) 

(พืนทีกระบอกรวม) 15.91 x 98 กบ. = 

1,559.18 ตร.ซม./ชัน 

(พืนทีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

= พืนทีลังพลาสติก – 

พืนทีกระบอกรวม) 

2,200– 1,559.18 = 640.82 ตร.ซม./

ชัน 

  คิดเป็น 640.82/15.91 = 40.28 กบ. (40 กบ./

ชัน) x 6 ชัน = 240 กบ./ลัง 
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                จํานวนกบ./ลัง 

ประเภท 

ด้านกว้าง 

(จํานวนกระบอก) 

ด้านยาว 

(จํานวนแถว) 

จํานวนกบ./ชัน 

1. ลังพลาสติก(กว้าง x ยาว 

x สูง = 33.5ซม. x 51.5ซม. 

x 28.5ซม.) 

30/5 = 6 กบ. 

(เหลือ 33.5 – 30 = 3.5 

ซม.) 

50/5 = 10 แถว 

(เหลือ 51.5 – 50 = 1.5 

ซม.) 

6x10 = 60 กบ. 

*รวมความหนาแผ่น

ตะแกรง 7 มม. (1 มม./ชัน) 

 รวม 60x7ชัน = 420 กบ./ลัง 

  ลดลง 427 – 420 = 7 กบ./ลัง 

(-1.64%) 

2. กล่องโฟม(กว้าง x ยาว x 

สูง = 40ซม. x 55ซม. x 25

ซม.) 

40/5 = 8 กบ. 55/5 = 11 แถว 8x11 = 88 กบ. 

*รวมความหนาแผ่น

ตะแกรง 6 มม. (1 มม./ชัน) 

 รวม 88x6ชัน = 528 กบ./กล่อง 

  เพิมขึน 528 – 432 = 96 กบ./กล่อง

(+22.22%) 
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              จํานวนกบ./ลัง 

ประเภท 

ด้านกว้าง 

(จํานวนกระบอก) 

ด้านยาว 

(จํานวนแถว) 

จํานวนกบ./ชัน 

1. ลังพลาสติก (กว้าง x 

ยาว x สูง = 33.5ซม. x 

51.5ซม. x 28.5ซม.) 

31.5/4.5 = 7 กบ. 

(เหลือ 33.5 – 31.5 = 2 

ซม.) 

49.5/4.5 = 11 แถว 

(เหลือ 51.5 – 49.5 = 2 

ซม.) 

7x11 = 77 กบ. 

*รวมความหนาแผ่น

ตะแกรง 7 มม. (1 มม./

ชัน) 

 รวม 77x7ชัน = 539 กบ./ลัง 

  เพิมขึน 539 – 427 = 112 กบ./ลัง(+26.23%) 

2. กล่องโฟม(กว้าง x 

ยาว x สูง = 40ซม.x55

ซม.x25ซม.) 

36/4.5 = 8 กบ. 

(เหลือ 40 – 36 = 4 ซม.) 

54/4.5 = 12 แถว 

(เหลือ 55 – 54 = 1 ซม.) 

8x12 = 96 กบ. 

*รวมความหนาแผ่น

ตะแกรง 6 มม. (1 มม./

ชัน) 

 รวม 96x6ชัน = 576 กบ./กล่อง 

  เพิมขึน 576 – 432 = 144 กบ./กล่อง

(+33.33%) 
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รูป 1 ต่อ 1 

มองจากด้านบน 

มองจากด้านข้าง 

ถังพลาสติก ขนาด 36.5x54.5x30 ซม. หนา 1.5 ซม. 

ขนาดบรรจุจริง คือ 33.5x51.5x28.5ซม. (พืนทีว่างภายใน) 

ความกว้าง สามารถบรรจุได้ 4.5 ซม. x 7 แถว ซม. = 31.5 ซม. เหลือพืนที 33.5-31.5 = 2 ซม. 

ความยาว สามารถบรรจุได้ 4.5 ซม. X 11 แถว = 49.5 ซม. เหลือพืนที 51.5-49.5 = 2 ซม. 

ความสูง สามารถบรรจุได้ 3.5 ซม. X 7 ชัน = 24.5 เหลือพืนที 28.5-24.5 = 4 ซม. 

ดังนัน สามารถบรรจุได้ทังหมด 7x11x7= 539 กระบอก 

แม่พิมพ์ขึนรูปกระบอกพลาสติกต้นแบบ 

กระบอกสีเหลียมต้นแบบ 
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รายละเอียด ขวดนมพลาสติก กระบอกพลาสติกต้นแบบ 

1. ราคา 0.80บาท/ขวด  2.08 บาท/กระบอก 

2. ปริมาณบรรจุใส่ลัง

พลาสติก 

427 ขวด/ลัง 539 กระบอก/ลัง 

3. ต้นทุน/ลัง 0.80 x 427 = 341.60บาท/ลัง 2.08 x 539 = 1,121.12 บาท/ลัง 

4. อายุการใช้งาน 2 เดือน  

ข้อสังเกต: ต้องลงทุนซือขวดใหม่จํานวน 

6 ครัง/ปี 

60 เดือน(5 ปี) 

5. ต้นทุนรวม (ทีระยะเวลา 5 

ปี) 

341.60บาท/ลัง x 6 ครัง x 5 ปี 

= 10,248 บาท/ลัง 

1,121.12 บาท/ลัง 

6. ต้นทุนทีลดลง (ความ

คุ้มค่า) 

10,248 – 1,121.12 = 9,126.88 บาท/ลัง (89.06%) 
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ระดับความคิดเห็น  S.D. ความหมาย 

1. มีความแข็งแรงเหมาะสม 4.86 0.34 ดีมาก 

2. สะดวกตอการใช้งาน่  4.53 0.71 ดีมาก 

3. ลดการบอบชําของปลา 4.46 1.05 ดีมาก 

4.รูปทรงและรูปรางของบรรจุภัณฑ์เหมาะสม่  4.40 0.66 ดีมาก 

5. สีของบรรจุภัณฑ์เหมาะสม 4.35 0.91 ดีมาก 

6. เหมาะสมกบขนาดและรูปรางของปลาทีบรรจุั ่  4.30 0.47 ดีมาก 

7.เคลือนย้ายและขนสงได้ปริมาณมากขึน่  4.26 1.16 ดีมาก 

8. ทําความสะอาดงาย่  4.10 0.79 ดี 

9.ดูแลรักษาและจัดเกบงาย ็ ่  4.09 0.74 ดี 

10. ใช้แทนบรรจุภัณฑ์แบบเกา่  3.84 1.08 ดี 

11.เคลือนย้ายและขนสงได้สะดวก่  3.73 1.12 ดี 

ค่าเฉลีย 4.22 0.45 ดีมาก 
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