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การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมู
ไทยศรีโยธิน 
Brand design and packaging development to 
upgrade the butter-baked banana product of 
community group, the moo sawan moo thai 
Sriothin. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย โดยศึกษากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู
สวรรค์หมูไทยศรีโยธิน ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู
สวรรค์หมูไทยศรีโยธิน เกิดจากการรวมตัวกัน เพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยใน
การออกแบบคณะผู้วิจัยได้ระดมความคิดเห็น และความต้องการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยสรุปเป็นประเด็นในการออกแบบ ให้ครบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 

                                                         
1อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
3นักตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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1. ด้านตัวบรรจุภัณฑ์ 2.ด้านตราสินค้า 3.ด้านการแสดงข้อมูลบนตราสินค้า ใน
การประเมินความพึงพอใจต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนพบว่าด้านท่ี
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือด้านการบรรจุภัณฑ์และด้านการอ านวยความ
สะดวก หลังการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจ
สามารถขายสินค้าได้ หลากหลายกลุ่มมากข้ึน และสามารถน าไปขายได้ตาม
ร้านขายของฝากได้ ด้วยรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสวยงาม ประกอบกับ
มีการระบุรายละเอียดในตราสินค้า ท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในกระบวนการ
ผลิตมากข้ึน 
 

ค าส าคญั:  การออกแบบ ,บรรจุภัณฑ์ ,ตราสินค้า 
 
Abstract 
This research Is a research about brand design and packaging for butter baked 
banana products By studying with the moo sawan moo thai Sriothin 
community group.The results of the research can be summarized as 
follows: the moo sawan moo thai Sriothin. Caused by the crowds 
gathered For supplementary occupations By design, the research team 
mobilized ideas And the needs of community enterprise groups In 
summary, the design issues are covered in 3 areas: 1. Packaging side 2. 
Branding 3. Information display on the brand In evaluating brand 
satisfaction and improved packaging, it was found that the most satisfied 
areas Namely packaging and facilitation After packaging and brand 
design As a result, enterprises can sell products. More groups And can 
be sold at souvenir shops With the form of packaging that is beautiful 
Together with details in the brand Making consumers more confident in 
the production process. 
Keywords:  Design, packaging, brand 
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บทน า 
 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้คนไทยมีชีวิต
และความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ประชาชนท่ีมีความรู้จึงมักหันไปท างาน
ในเขตอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน และยังมีประชาชนอีกเป็นจ านวนมากที่ประสบ
กับปัญหาว่างงาน จึงท าให้เกิดการรวมตัวกันข้ึนเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อประกอบอาชีพ
เสริม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ  
  จากการลงพื้นท่ีส ารวจของคณะผู้วิจัย พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู
สวรรค์หมูไทยศรีโยธิน เป็นกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง อีกท้ังยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลาย
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ีข้ึนช่ือของกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งประกอบกับพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีหมู
บ้านศรีโยธิน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร
เป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพราะปลูกกล้วยเป็นจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี
หมู่บ้านอื่นในต าบลหนองปลิง จึงท าให้สมาชิกภายในกลุ่มมีแนวคิดท่ีจะน ามา
ท าเป็นอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากกล้วย ได้แก่ กล้วยอบเนยเพราะ
สามารถหาซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดท าท่ีง่ายและสะดวก อีกท้ังยังมี
ต้นทุนการผลิตท่ีค่อนข้างต่ าจึงเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกภายใน
กลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยังขาดการบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสวยงาม ทันสมัย 
และยังไม่เป็นท่ีดึงดูดของกลุ่มผู้บริโภค เนืองจากยังคงใช้ถุงพลาสติกชนิดใสท่ีไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงท าให้ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย
ให้กับกลุ่มแม่บ้านได้ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ท้ังในด้าน
ความสวยงาม และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การรักษาและการคงสภาพไว้ของ
ผลิตภัณฑ์  
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และออกแบบตราสินค้า ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสวยงาม 
และตราสินค้าท่ีเป็นท่ีจดจ าของกลุ่มผู้บริโภค เป็นการตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน ได้อีกช่องทางหน่ึง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการออกแบบตราสินค้า
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
 2. เพื่อพัฒนาออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ท่ี
พัฒนาข้ึนส าหรับกล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรี
โยธิน 
 4. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมู
ไทยศรีโยธินจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพปัญหาและความต้องการออกแบบตรา

สินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การผลิตอาหารแปรรูปกล้วยอบเนย การ
ด าเนินงานด้านการตลาดในปัจจุบัน รวมไปถึงการปรับปรุงรูปแบบเดิมและ
พัฒนาต้นแบบใหม่ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มฯ  

2. ข้อมูลด้านการประเมินความพึงพอใจตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย 
 3. ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตทางด้านประชากร ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ

กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยและกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป 
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ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ  การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย 
ตัวแปรตาม คือ  
1. ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบการออกแบบตราสินค้า

และบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย 
 2. ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 

ขอบเขตด้านเวลา 
ด าเนินการภายในไตรมาสท่ี 3 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2562 
ขอบเขตด้านสถานที่ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน ต าบลหนองปลิง อ าเภอ

เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 
แนวคดิ ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 1. แนวคดิเกี่ยวกบัวิสาหกิจชุมชน 
  วิสาหกิจชุมชนไว้ว่าหมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิต
สินค้าการให้บริการ หรือการอื่น ๆ ท่ี ด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน 
มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ของชุมชนและระหว่างชุมชน (ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 
2548)  
  2. แนวคดิเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์
  ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งท่ีผู้ประกอบการสร้างข้ึนโดยความเช่ียวชาญของ
ผู้ประกอบการอาจมีลักษณะท่ีสามารถจัดต้องได้หรือไม่สามารถจับต้องได้ก็ได้ 
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โดยท่ีผู้ประกอบการสร้างข้ึนและน าเสนอออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยท่ีผู้บริโภคจะต้องช าระค่าสินค้าหรือบริการน้ันๆ ใน
รูปแบบท่ีเป็นตัวเงินหรือสิ่งอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจผลิตภัณฑ์จะ
แตกต่างกันตามลักษณะของ สายงานต่างๆ โดยท่ีนักการตลาดจะใช้ในการ
สนับสนุนกระบวนการในการสร้างคุณค่าของให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้า (ประภัสสร คุ้มตระกูล, 2559, หน้า 19) 
 3. แนวคดิเกี่ยวกบัการบรรจุภัณฑ์ 

   บรรจุภัณฑ์หมายถึงการน าวัสดุต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยท าหน้าท่ีรักษาสภาพสินค้าให้คงอยู่ในสภาพท่ีดี ป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายในให้อยู่ในสภาพเชนเดิม เกิดความสะดวกในการใช้สอย 
และมีความปลอดภัยในการขนส่งไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย 
 4. แนวคดิเกี่ยวกบัตราสินค้า 
 ตราสินค้า (Brand) เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
ต่อการวางแผนทางการตลาดเพราะการท่ีมีตราสินค้าท่ีเป็นท่ีถูกตาของผู้บริโภค
น้ันจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าและท าให้รู้สึกว่าสินค้าท่ีมีตราสินค้าจะมี
คุณค่าและมีคุณภาพดีกว่าสินค้าท่ีไม่มีตราสินค้าเมื่อตราสินค้ามีคุณค่าใน
สายตาของผู้บริโภคแล้วก็จะส่งผลให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูงข้ึนเป็นการ
ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ประกอบกิจการ ซึ่งวิธีสังเกตว่าสิ่งไหนเป็นตรา
สินค้าหรือไม่จะสามารถสังเกตได้จาก คุณลักษณะ 4 ประการ  (พิมพ์ลภัทร ศรี
มณฑา และพัชร พิลึก, 2554, หน้า 13) ดังน้ี     
  1. Attribute: รูปร่างภายนอกท่ีจะท าให้เกิดการจดจ า     
  2. Benefit: คุณประโยชน์    
  3. Value: สิ่งท่ีท าให้รู้สึกว่าใช้ตราสินค้าน้ีแล้วเกิดความภูมิใจ     
  4. Personality: บุคลิกภาพของตราสินค้า   
 5. แนวคดิการมีส่วนร่วม 
   การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกัน
ในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้อง
ต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการ เพื่อปฏิบัติกล่าวคือจะต้อง
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เป็นความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการ
ปฏิบัติการน้ัน ๆ เหตุผลเบื้องแรกของการท่ีมีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการ
ตระหนักว่าปฏิบัติการท้ังหมดหรือการกระท าท้ังหมดท่ีท าโดยกลุ่มหรือท าใน
นามกลุ่มน้ันกระท าผ่านองค์การ (Organization) ดังน้ันองค์การจะต้องเป็น
เสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง (ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, 2555, หน้า 9)  
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 รัชฎาพร เกตานนท์ (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพื่อส่ง เสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดนครปฐมมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพการด าเนินการ สภาพปัญหา
และความ ต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินของกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม 2. ศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3. ศึกษาจุดอ่อน  
จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัด
นครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 4.ศึกษาการเทียบเคียงการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ 5. 
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ผลการวิจัยพบว่า  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสร้างสรรค์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความแปลก
แตกต่างไปจากเดิมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าและ คุณค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพฯ มีความต้องการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินในสังคมไทยให้มากข้ึนเน่ืองจากได้รับ
ความสนใจและตลาดมีความต้องการมากข้ึนตลอดเวลา เน่ืองจากมีกรรมวิธี
หรือกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยไร้สารเคมี ท าให้ผู้ใช้มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน 
และยังเป็นการสร้างฐานท่ีมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วย ความต้องการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ ความรู้ในเรื่องของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ 2. 
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพฯ จังหวัดนครปฐม คือ 
วิธีการด าเนินงานใน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินของกลุ่มอาชีพ
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ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ได้แก่ 1. การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 2.กระบวนการผลิต 
3.กลยุทธ์ทางการตลาด 4.จุดเด่นจุดอ่อน 5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 6. ปัญหา 
อุปสรรค และ 7. คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อชีวิตและสังคมท้องถ่ิน
ตลอดจนการถ่ายทอดและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินของกลุ่มอาชีพ  3. กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เติบโตเป็น
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความโดดเด่นของจังหวัดนครปฐมได้ด้วยมีจุด
แข็งในเรื่องของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถ่ินอย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์มีความคงทนถาวรสามารถเสริมสร้างรากฐาน
ทางเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีจุดอ่อนใน
เรื่องของวัตถุดิบหายากมากข้ึนการขาดแคลนแรงงานประเภทช่างฝีมือข้ันสูง
และขาดองค์ความรู้ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
 ฐิติพันธ์ จันทร์หอม (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอภูมิ
ปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาค ตะวันตกของประเทศไทย มีจุดประสงค์
คือ 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอท่ีเกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษชุมชนชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 2. เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย 3. เพื่อจัดท าชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถ่ินประเภทผ้าทอของ
ชุมชนชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นการศึกษาเชิง
ปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก  
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จากภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยการใช้หลักของศิลปะ
การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาและประสานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสังคมภายนอกผู้วิจัยด าเนินการในช่วงปี 2557 โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งในการผลิตผ้าทอเป็นท่ี
ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวแทนของชาวไทยทรงด าจากจังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอท่ีเกิดจากการ
ต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยทรงด าท้ัง 4 ชุมชนใน ภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทยน้ัน ตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
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เครือข่ายจากสังคมภายนอกด้วยการน า องค์ความรู้และประสบการณ์ของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าทอและผู้วิจัยมาร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ด้วยหลักของศิลปะ
การออกแบบได้ จ านวน 40 รูปแบบ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบผู้ประกอบการและปราชญ์ชุมชนชาวไทยทรงด า ให้เหลือจ านวน 
20 รูปแบบแล้วท าการทดลองตลาดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้ังยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศิลปกรรมท้องถ่ินประเภทผ้าทอตลอดจนมีข้อมูลในการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึนในภาพรวมการวิจัยน้ีได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้โดยใช้การถ่ายทอดแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
 ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์ (2556) ได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบ
สงขลา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาสภาวการณ์ของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลาและ 3. เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลาโดย
ผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเชิงส ารวจการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกผู้ประกอบการจ านวน 32 ราย ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Snowball sampling)  และการสนทนากลุ่ ม ด้วยการ เ ชิญผู้ เ ชียวชาญ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐจ านวน 9 ท่าน มาร่วมอภิปราย
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในการศึกษา
ครั้ ง น้ีผู้ วิจัยใช้การวิ เคราะห์ ข้อมูล ด้วยวิธีการ PESTLE analysis SWOT 
analysis การวิเคราะห์บริบทเชิงเน้ือหาและการวิเคราะห์เชิงบรรยาย ผล
การศึกษาสภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชนพบว่า ปัจจัยด้านการเมืองปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจและปัจจัยทางด้านสังคมเอื้ออ านวยต่อผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนส่วนปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและปัจจัยทางนิเวศวิทยาเป็น
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานในด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีดังน้ีปัญหาด้านการตลาดปัญหาด้านบัญชีและ 
การเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหา
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ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปัญหาต้นทุนการผลิต โดยแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานส าคัญ
ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ท้ังในด้านการให้ความรู้การพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และการก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุน 
วิสาหกิจชุมชน  
 
กระบวนการวิจัย หรือ วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทย
ศรีโยธิน มีผลิตภัณฑ์ท่ีท าการวิจัยทดลองจ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์กล้วย
อบเนย มีกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ผู้ท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย จ านวน 150 
คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามท่ีผู้วิจัยและ
ทีมงานได้สัมภาษณ์ร่วมกับการเข้าศึกษาเชิงลึกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ณ 
สถานท่ีต้ังของกลุ่ม   
 เครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. จัดกิจกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการ
ออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 

2. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อก าหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การก าหนดส่วนประกอบและวัสดุการสร้างต้นแบบและ
การทดสอบและข้ันการทดลองตลาดโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจมีต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย 

3.  จัดกิ จกรรมอบรมการท าบัญชีครั ว เรือน ต้นทุนและ
ผลตอบแทน และช่องทางการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 
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4. จัดกิจกรรมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล หรือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัยโดยวิธีการบรรยาย

พรรณนาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลตามข้ันตอนของการศึกษาเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้ันตอนของการออกแบบรวมถึงกระบวนการท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ (Design Process) และสรุปผลตามข้ันตอนของการ
ศึกษาวิจัย 

 2. ประเมินประสิทธิภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์และระดมความ
คิดเห็นจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการ นักออกแบบ นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน และกลุ่มผู้บริโภค เพื่อน ามาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ต่อไป 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีได้จากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปกล้วยอบเนยต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการออกแบบตราสินค้าและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ กล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
 1. ประวัติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน เกิดข้ึนจากการ
ชักชวนของกลุ่มผู้น าและจากการส่งเสริมของหน่วยงาน โดยมีทุนจดทะเบียนท่ี
เป็นเงินสด โดยได้จากการระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี
รหัสทะเบียนของกลุ่มวิสาหกิจคือ6-62-01-10/1-0003 (ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2562) ประกอบกิจการโดยการแปร
รูปและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีสินค้ามากมายท่ีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจัดท าข้ึนไม่ว่าจะเป็น ทองม้วน หมูสวรรค์ แหนมกระดูกอ่อน น้ าพริก
ปลาร้า รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากกล้วย เช่น กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย  มี
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สมาชิกเริ่มแรกท้ังหมด 12 คน และต่อมามีการเพิ่มสมาชิกอีก 2 คน จึงรวม
เป็น 14 คน 
2. ผลการพัฒนาออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารแปร
รูปกล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
  หลังจากท่ีคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีส ารวจศึกษาข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์กล้วยอบเนย
แล้วคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยอบเนย ดังน้ี 
  1. คณะผู้วิจัยได้ระดมความคิดเห็นความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมขน โดยสรุปประเด็นในการออกแบบ ให้ ครอบคลุม 3 ด้าน 1.ด้านตัวบรรจุ
ภัณฑ์ 2.ด้านตราสินค้า 3.ด้านการแสดงข้อมูลบนตราสินค้า 
  2. เมื่อผู้ออกแบบตราสินค้าได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยและได้มีการ
ปรับแก้ตามความต้องการของชุมชนแล้วจึงได้มีการส่งมอบตราสินค้าจาก
ผู้ออกแบบให้กับคณะผู้วิจัยเพื่อน าไปมอบให้กับกลุ่มชุมชนต่อไป ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที 1 ภาพแสดงตราสินค้าท่ีกลุ่มชุมชนพึงพอใจ 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึน
ส าหรับกล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 
  ในการประเมินระดับความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้แยกออกเป็นด้านต่าง ๆ 
จ านวน 5 ด้าน ดังน้ี  
  ก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่า ด้านท่ีผู้บริโภคมีความเห็นด้วย
น้อยท่ีสุดคือ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.26 มีระดับความพึงพอใจน้อย 
รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.27      มีระดับ
ความพึงพอใจน้อย ด้านการป้องกันผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.33    มีระดับ
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ความพึงพอใจน้อย ด้านการอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.49 มีระดับ
ความพึงพอใจน้อย ด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.55 มีระดับความ
พึงพอใจน้อย 

  หลังการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่า ด้านท่ีผู้บริโภคมีความเห็นด้วย
มากท่ีสุดคือ ด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์และด้านการอ านวยความสะดวก  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.31 มีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการ
จัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.26 มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านการป้องกัน
ผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี 4.22 มีระดับความพึงพอใจมาก และด้านการ
ออกแบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 มีระดับความพึงพอใจมาก 
 

4.  ผลการศึกษาผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรี
โยธิน จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ กล้วยอบเนย ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน  จากการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ โดยแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
 4.1 ต้นทุนในการผลิต 
   ก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า พบว่า มีต้นทุนท้ังหมด 
เท่ากับ 265 บาท ต่อการผลิต 1 ครั้ง ซึ่งจะใช้กล้วยประมาณ 6 หวี สามารถผลิต
ได้ จ านวน50 ถุง ปริมาณ ถุงละ 100 กรัม และสามารถขายได้ในราคาขายถุงละ 
10 บาท  ดังน้ัน สามารถค านวณก าไรได้ดังน้ีผลิตได้ 50 ถุง ขายถุงละ 10 บาท 
เป็นเงินท้ังหมด 500 บาท ก าไรจะเท่ากับ 500- 265 = 235 บาทดังน้ัน ก าไรท่ี
ได้ก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะเท่ากับ 235 บาท 
  หลังการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า พบว่า มีต้นทุนท้ังหมด 
เท่ากับ 530 บาท ต่อการผลิต 1 ครั้ง ซึ่งจะใช้กล้วยประมาณ 6 หวี สามารถ
ผลิตได้ จ านวน50 ถุง ปริมาณ ถุงละ 100 กรัม และสามารถขายได้ในราคาขาย
ถุงละ 20 บาท  ดังน้ัน สามารถ ค านวณ ก าไรได้ดังน้ีผลิตได้ 50 ถุง ขายถุงละ 
20 บาท เป็นเงินท้ังหมด 1,000  บาท ก าไรจะเท่ากับ 1,000- 530 = 470 บาท  
ดังน้ัน ก าไรท่ีได้หลังการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะเท่ากับ 470 บาท 
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  สรุปได้ว่า จากการค านวณต้นทุนและผลก าไรท่ีเกิดข้ึน แสดงให้เห็น
ว่า ภายหลังการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า มีต้นทุนในการผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนมากกว่าก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม ก็
มีผลก าไรท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย ดังน้ัน ผลลัพธ์ท่ีได้ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้า ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ัน ถึงแม้ต้นทุนในการผลิตสินค้าจะ
สูงข้ึนก็ตาม แต่ผลก าไรก็สูงข้ึนตามไปด้วย ดังน้ัน ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้า จะท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีผลก าไรท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน  
 4.2 ปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึน 
 ก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะ
ขายสินค้าตามร้านค้า ร้านขายของช าท่ัว ๆ ไป และสถานท่ีราชการโดยการเดิน
ขายเองของสมาชิกภายในกลุ่มซึ่งบรรจุภัณฑ์เดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมี
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ียังไม่น่าสนใจ รวมไปถึงผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าจะซื้อก็ต่อเมื่อมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเท่าน้ันจึง
ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถท่ีจะขายสินค้าได้เท่าท่ีควรอีกท้ังเมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นทุนและผลก าไรท่ีเกิดข้ึนท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้ใน
จ านวนท่ีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนต้นทุนท่ีเกิดข้ึน 
  หลังการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถท่ีจะขายสินค้าได้ หลากหลายกลุ่มมากข้ึน 
รวมไปถึงสามารถน าไปขายได้ตามร้านขายของฝาก เพราะด้วยรูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสวยงาม และประกอบกับมีการระบุรายละเอียดในตรา
สินค้า ท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในกระบวนการผลิตและความสะอาด ส่งผล
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถท่ีจะขายสินค้าได้มากข้ึน ประกอบกับจ านวน
ก าไรท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมขน มีรายได้ท่ีเพิ่มมากข้ึนตาม 
เพราะสามารถท่ีจะขายสินค้าได้หลากหลายแหล่งเพิ่มมากข้ึน โดยท่ียังขายใน
บรรจุภัณฑ์เก่าและบรรจุภัณฑ์ใหม่หลังการพัฒนาก็ได้ 
  4.3 จ านวนรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน  
  สืบเน่ืองมาจากปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึนภายหลังการการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯจึงท าให้สมาชิกภายในกลุ่ม
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สามารถขายสินค้าได้ในปริมาณท่ีมากข้ึนแล้วก็จะส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
รายได้ท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยท่ีคณะผู้วิจัยสามารถท่ีจะยกระดับราคาและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยให้มีคุณค่าท่ีสูงข้ึน โดยผลท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนคือ ส่งผลให้มีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
 
การอภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่องการออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรี
โยธินผู้วิจัยค้นพบประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี  
 การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 
กล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน  ซึ่งเป็นวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก า ร อย่ า ง มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participatory Action Research: PAR) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการ
ออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  2. พัฒนาออกแบบตราสินค้าและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารแปรรูปกล้วยอบเนย  3. ประเมินความพึง
พอใจต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนส าหรับกล้วยอบเนย 4. ศึกษา
ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน  จากการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษา จาก
การศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ กล้วยอบเนยของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรี
โยธิน เกิดจากการวมตัวกับทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบอาชีพ
เสริม ซึ่งทางกลุ่มได้ผลิตสินค้าออกมาจ าหน่ายอยู่หลายชนิด แต่มีบาง
ผลิตภัณฑ์ยังขาดตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและดึงดูดลูกค้า ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะต่อยอดมาจากธุรกิจครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ชัยยุทธ จันทองอุ่น (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
โอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน เป็นกลุ่มขนาด
เล็กจึงท าให้มีก าลังการผลิตท่ีค่อนข้างจ ากัด ด้วยจ านวนสมาชิกของกลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน ท่ีมีจ านวนน้อย จึงท าให้มีก าลังการ
ผลิตท่ีไม่เยอะเมื่อเทียบกับกลุ่มวิสาหกิจอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
กรรณิการ์ สายเทพ และพิชญา เพิ่มไทย (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพื่อการส่งออกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ ต าบล
แม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง แต่ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ก็ยังไม่ได้เป็นท่ี
ขาดตลาดและเพียงพอต่อการจ าหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรี
โยธิน ได้ผลิตและจัดจ าหน่ายตาม order ท่ีมีการสั่งซื้อข้ึนมา และบางส่วนได้มี
การน าออกจ าหน่ายในพื้นท่ีตลาดนัดตามชุมชนต่าง ๆ และมีการน า
ออกจ าหน่ายตามสถานท่ีราชการต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์
หมูไทยศรีโยธิน ก็ยังมีความต้องการในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
ให้มีความสวยงาม สะดวกต่อการใช้สอย และเป็นท่ีดึงดูดใจของลูกค้า เมื่อพบ
เห็นท้ังลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ อีกท้ังยังต้องการให้บรรจุภัณฑ์มีความคงทน 
เพื่อความสะดวกสบายในการขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ประภัสสร  คุ้มตระกูล (2559) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์สบู่เหลวน้ าผึ้งชันโรง  วิสาหกิจชุมชนกระแจะจันท์ อ.นายายอาม จ.
จันทบุรี ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน ประสบการปัญหา
และมีจุดอ่อน คือ ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ยังไม่ เป็นท่ีรู้จักเท่า ท่ีควร 
ประกอบการช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีค่อนข้างจ ากัด แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธินก็ยังมีจุดแข็ง คือ ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
เนยจะแตกต่างจากที่อื่น โดยทางกลุ่มจะใช้กล้วยหักมุกในการท าโดยเฉพาะจึง
ท าให้มีรถชาติท่ีแตกต่างไม่เหมือนใคร  
  คณะผู้วิจัยได้ระดมความคิดเห็น ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน โดยสรุปเป็นประเด็นในการออกแบบ ให้ครบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
ตัวบรรจุภัณฑ์ 2.ด้านตราสินค้า 3.ด้านการแสดงข้อมูลบนตราสินค้า เมื่อ
คณะผู้ วิจัยได้ออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 
คณะผู้วิจัยได้มีการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมท่ีอบรมให้ความรู้ คือ 
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กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ กิจกรรมจัดท าบัญชี
ครัวเรือน การค านวณจุดคุ้มทุน และช่องทางทางการตลาด ซึ่งคณะผู้วิจัยการ
ค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจะเป็นการก าหนดราคาขายและผลก าไรท่ี
ต้องการได้ รวมไปถึงสามารถก าหนดช่องทางทางการตลาดให้มีความเหมาะสม
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วชิรญา เหลียวตระกูล วิจิตรา  เหลียว
ตระกูล นัยวิท  เฉลิมนนท์ และ จันทร์ธนา แก้วสี (2560) ได้ศึกษาโครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเห็นดับเต่าเชิงการค้า สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยท่ีคณะผู้วิจัยได้ให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการค านวณหา
ต้นทุนและการก าหนดราคาขาย การจัดท าบัญชี และช่องทางทางการตลาด 
 ในการประเมินความพึงพอใจต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึน
ส าหรับกล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน ได้แยก
ออกเป็นด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังน้ี 1. ด้านการออกแบบ 2. ด้านการป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ 3. ด้านการบรรจุภัณฑ์ 4. ด้านการอ านวยความสะดวก  5. ด้านการ
ส่งเสริมการจัดจ าหน่าย สามารถสรุปได้ดังน้ีด้านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คือด้านการบรรจุภัณฑ์และด้านการอ านวยความสะดวก มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.26 ด้านการป้องกันผลิตภัณฑ์ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และด้านการออกแบบมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญกับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียว 
แต่จะให้ความส าคัญในเรื่องของด้านการบรรจุภัณฑ์และด้านการอ านวยความ
สะดวก เพิ่มเติมด้วย เพราะถ้าหากมีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามแต่ไม่มีความสะดวก
ในการใช้งานผู้บริโภคก็อาจไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ น้ัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชัยยุทธ  จันทองอุ่น (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
โอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัชฎาพร  เกตานนท์  (2560) 
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในจังหวัดนครปฐม 
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 ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จาก
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จากการค านวณต้นทุนและผลก าไรท่ีเกิดข้ึน 
แสดงให้เห็นว่าภายหลังการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้ามีต้นทุนในการ
ผลิตท่ีเพิ่มข้ึน มากกว่าก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า แต่อย่างไร
ก็ตามก็มีผลก าไรสูงข้ึนไปด้วย จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้ท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐิติพันธ์ จันทร์หอม (2559) ได้ศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาค ตะวันตก
ของประเทศไทย และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธงพล พรหมสาขา ณ 
สกลนคร และอุทิศ  สังขรัตน์ (2556) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตกลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ี
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้ังยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพราะยังมีสินค้าอีกหลายชนิดท่ียังต้องการการยกระดับ การปรับปรุง 
และการพัฒนา 

2. ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับไปจนถึงข้ันตอนของ
การขอ OTOP ต่อไป 
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