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การศึกษาปัญหาเพ่ือการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ส าหรับผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและประสิทธิภาพในการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ จ านวน 19 คน ด้วยแบบสอบถามและสนทนากลุม่ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัญหาในการด าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
และคะแนนประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.99 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนและ 2) ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามกลยุทธ์
การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ "นวัตกรรมแห่งคุณค่า"  
ค าส าคัญ: การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์ 

 
Abstract 

This research aimed to 1)  study the problems and effectiveness of the management of product and 
packaging development for the entrepreneurs in 5 southern border provinces 2) study the guildline of products 
and packaging development for the entrepreneurs in 5 southern border provinces.  The data collected from 19 
entrepreneurs using questionnaire and small group discussion, analyzing by statistic and qualitative analysis. The 
results found that 1)  the problem level in the management of product and packaging development was 
considered to be moderate, the average point was 2.82 point out of 5 and the average point of the effectiveness 
of product and packaging development was 4.90 point or 48.99 percent.  2)  the guideline of product and 
packaging development followed the product development plan strategy named “Innovation of Value” 
Keywords: Product Design and Development, Packaging 
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1. บทน า 
จากการที่นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขันและอยู่รอดได้ การผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่ Start up เป็นสิ่งส าคัญเพราะเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศคือภาคการผลิต หากสถานประกอบการหรือผู้ผลิตประสบปัญหาและปิดกิจการลงจะมีผลกระทบอย่างมาก  
ซึ่งผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นกัน มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถใน
ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานยอมรับ แบรนด์หรือบรรจุภัณฑ์หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่สถานประกอบการ สร้างรายได้ สร้างงานให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
นอกจากน้ีปัญหาส าคัญอีกประการ คือ ผู้ประกอบการ SME และวิชาหกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน กล่าวคือสินค้าและบริการส่วนใหญ่ยังขาดการผลิตที่มีนวัตกรรมของตนเอง ขาดความแตกต่างของสินค้า
ที่มีอัตลักษณ์  ท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ประกอบกับด้านการจัดการตลาดยังอยู่ในวงแคบ ส่งผลให้สิน ค้าดังกล่าว
จ าหน่ายได้ในราคาต่ า และไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้งไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายซึ่งปัจจัย
ส าคัญประการหน่ึงเป็นเพราะผู้ประกอบการ SMEยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จากประเด็นข้างต้นส านักงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้น าหลัก และได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและผลประโยชน์ที่จะได้รับจึงเกิด
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนขึ้น ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่า
กิจกรรมที่ 1 น้ันมีความส าคัญมาก ทีมผู้วิจัยคิดว่าควรมีศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการใน 2 ประเด็น 
คือ ปัญหาในการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อีกประเด็นศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ นอกจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว ควรจะมีการออกแบบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย  
จึงศึกษาแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ "นวัตกรรมแห่งคุณค่า" (VIPP : Value 
Innovation Strategic Product Planning) เป็นกลยุทธ์หน่ึงที่มีประโยชน์และน้ีเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้องค์กร / 
หน่วยงาน / ผู้ประกอบการในการสร้างสิ่งสิ่งใหม่ที่ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และตระหนักถึงคุณค่ าในแง่ที่ส า คัญต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่น้ันแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก 
ตามระยะเวลาในการพัฒนา คือ 1) Product Planning (Front - end) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ ส ารวจโอกาสสร้าง
นวัตกรรม การสังเคราะห์ความคิดนวัตกรรม การคัดสรรความคิดนวัตกรรม การพัฒนาและทดสอบแนวคิด และการวิเคราะห์
ทางธุรกิจและ 2) Product Development (back - end) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือ การทดสอบผลิตภัณฑ์และ 
การพัฒนา และการทดสอลตลาด (ไปรมา  อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2553) 

ดังน้ันจากที่กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัญหาเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการแข่งขันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาผู้ประกอบการและเป็นแนวทางในการ
วางแผนเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาและประสิทธิภาพในการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ประเภทของสินค้า OTOP แบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังน้ี 1) กลุ่มอาหาร ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้
บริโภคสด หรือ ผ่านกระบวนการแปรรูปกึ่งส าเร็จรูปหรือส าเร็จรูป 2) กลุ่มเครื่องด่ืม ได้แก่ ชนิดที่มีแอลกอฮอล์ (สุราแช่ สุรา
กลั่นไวน์) และชนิดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ าผลไม้ ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย) 3) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าทอ  
ผ้าถัก เสื้อผ้า 4) กลุ่มของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกไม้ ได้แก่ จักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ โลหะ 
เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 5) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ยา เครื่องส าอาง สมุนไพรไล่หรือก าจัดแมลง ในบรรดา
สินค้าเหล่าน้ี ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมจัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องบรรจุภัณฑ์มากกว่ากลุ่มอื่น  
เพราะมีผลกระทบกับความปลอดภัยในการบริโภค รวมทั้งความคุ้มครองสินค้ามิให้เน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพเร็วเกินไป 
ตลอดจนต้องถูกต่อกฎระเบียบของประเทศที่จ าหน่ายสินค้าน้ัน 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยการออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบกราฟิก หากออกแบบให้ทั้งสอง
ส่วนลงตัว จะสามารถสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตราสินค้าน้ันได้ บรรจุภัณฑ์น้ันก็จะสามารถท าหน้าที่  
ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นข้อควรพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่นักออกแบบควรค านึงถึง ด้านการออกแบบโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์ (Structural Design) การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การก าหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด 
ปริมาตร ส่วนปริมาณอื่น ๆ  ของวัสดุจะน ามาผลิต และประกอบเป็นภาชนะบรรจุ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ตลอดจน
กรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ (Graphic Design) หมายถึง 
การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อความหาย ความเข้าใจ อันที่จะให้ผล
ทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค เช่น การดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดความทรงจ าบุคลิกลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้
วิธีการออกแบบ จัดวางรูป ตัวอักษร ถ้อยค า โฆษณา และอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดความกลมกลืนกันอย่างสวยงาม 
ตามวัตถุประสงค์ที่ไ ด้ก าหนดไว้ (ประชิด  ทิณบุตร. 2531: 21-139) การพัฒนาและออกแบบกราฟิกของบรร จุภัณฑ์  
จะด าเนินการหลังจากได้ต้นแบบการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์แล้ว โดยน ารูปแบบ รูปทรง วัสดุ และขนาดที่คัดเลือก
แล้วมาตกแต่งด้วยการให้สีสัน ลวดลาย รูปภาพ ข้อความ เพ่ือสื่อสาร ดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ า 
รวมทั้งเกิดความทรงจ าในสินค้าน้ัน เพ่ือการซื้อครั้งต่อไปด้วย ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาและออกแบบกราฟิกของบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มุ่งเน้นการจ าหน่ายในเชิงธุรกิจในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางขึ้นไปจนถึงขนาดใหญ่ 
ได้แก่ การศึกษาข้อมูลที่ต้องการในการพัฒนาและออกแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและข้อก าหนดด้านแบบ
กราฟิกของบรรจุภัณฑ์ การจัดท า การประเมินและเลือกต้นแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ การออกข้อก าหนดที่สมบูรณ์ด้านกราฟิก
ของบรรจุภัณฑ์ (มยุรี  ภาคล าเจียก. 2556: 49-99) 

วิธีการบรรจุมีดังน้ี 1) การบรรจุภายใต้บรรยากาศปกติ จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่อายุการเก็บสั้น และผลิตภัณฑ์ที่มี 
ความเสถียรค่อนข้างสูง เช่น ผักแห้ง ปลาเค็มแห้ง ขนมคบเค้ียวจากครัวเรือน  วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ไม่ต้องมีสมบัติด้านการ
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ าสูง และส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบถุง เช่น OPP / PE , OPP / CPP และ OPP / Met.CPP 
หรือใช้ถุงแล้วบรรจุในกล่องกระดาษอีกชั้น 2) การบรรจุภายใต้สุญญากาศเพ่ือก าจัดออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุ เหมาะกับ
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ผลิตภัณฑ์ที่คงรูป เน้ือสัมผัสไม่เป็นโพรงหรือพรุน และไม่มีมุมแหลมคม ระดับของสุญญากาศจะขึ้นกับปริมาณไขมัน และอายุ
การเก็บของผลิตภัณฑ์ อาหารที่มีไขมันสูง เช่น กะทิผง เครื่องด่ืมช็อกโกแลตชนิดผง ถั่วทอด ถั่วอบเนย เป็นต้น ควรใช้ระดับ
สุญญากาศสูง ๆ และต้องใช้วัสดุบรรจุที่ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี เช่น K - OPP / LLDPE ถ้าใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการ
เก็บสูงควรต้องใช้วัสดุที่ทึบแสงด้วย 3) การบรรจุภายใต้ก๊าซไนโตรเจน เน่ืองจากอาหารแห้งและอาหารขบเค้ียวไม่ค่อยมีปัญหา
การเสื่อมเสียคุณภาพจากจุลินทรีย์ จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การก าจัดออกซิเจนจึงใช้การบรรจุภายใต้  
ก๊าซไนโตรเจนเพียงชนิดเดียว การบรรจุวิธีน้ีเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงรูปเน้ือสัมผัสกรอบเปราะและแตกหักง่าย หรือมีมุม
แหลมคม เช่น มันฝรั่งทอด ทุเรียนทอดกรอบ ขนมปังกรอบ เป็นต้น รูปแบบภาชนะที่บรรจุได้แก่ ถาดพร้อมฟิล์มปิด ถาดรอง
อาหารแล้วบรรจุในถุง กระป๋องโลหะ เป็นต้น 4) การใช้วัตถุดูดออกซิเจน ส่วนใหญ่ใช้กับการบรรจุอาหารภายใต้บรรยากาศ
ปกติ บางครั้งอาจใช้ร่วมกับการบรรจุภายใต้ก๊าซไนโตรเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดออกซิเจน เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่  
ไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันมาก ปัจจุบันมีการใช้วัตถุดูดออกซิเจนเคลือบบนฟิล์มพลาสติกโดยตรง เพ่ือลดปัญหาผู้บริโภค  
บางกลุ่มไม่ยอมรับการมีซองดูดออกซิเจนในภาชนะบรรจุอาหาร (งามทิพย์  ภู่วโรดม, 2551: 356-357) 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสริมสร้างผู้ประกอบการ SME 

และกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 จ านวน 19 คน โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม
อาชีพ 10 สถานประกอบการที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย วิสาหกิจมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน จ.นราธิวาส, 
ข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่ จ.นราธิวาส, วิสาหกิจชุมชนลูกหยีกวนฮามิดะ จ.ยะลา, บ้านอุโมงค์ปิยมิตร จ.ยะลา, กลุ่มผลิตรองเท้า
เยาวชนบ้านมะนังดาล า จ.ปัตตานี, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร จ.ปัตตานี, บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จ ากัด  
จ.สงขลา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเต้ีย จ.สงขลา, วิสาหกิจชุมชนมุสลีมะฮ์เบเกอรี่ ควนโดน จ.สตูล และสวน
สมุนไพรบ้านปุญญ์ จ.สตูล 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและ

ประสิทธิภาพการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จ านวน 23 ข้อ 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ทีมผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
4.3.1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม โดยให้ผู้ประกอบการประเมินสภาพปัญหาและความต้องการใน

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตนเอง 
4.3.2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม โดยให้ผู้ประกอบการทั้ง 10 กลุ่มอาชีพตอบประเด็นตามกลยุทธ์

การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ "นวัตกรรมแห่งคุณค่า" (VIPP: Value Innovation Strategic Product Planning) 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ทีมผู้วิจัยวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน โดยวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการ และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ 
นอกจากน้ีวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งน้ี ทีมผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 19 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 21.05 

และเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 และจ าแนกตามประเภทของธุรกิจพบว่าธุรกิจด้านอาหาร จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.63 ธุรกิจด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 และธุรกิจด้านผ้าและเครื่องแต่ง
กาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 นอกจากน้ีสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 

5.1 ผลการศึกษาปัญหาและประสิทธิภาพในการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จ านวน 10 กลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้ประกอบการประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับปัญหาในการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อพิจารณา
ตามข้อรายการ พบว่าคะแนนเฉลี่ยปัญหาการด าเนินการทั้ง 23 รายการน้ัน มีจ านวน 9 ข้อรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
น้อย มีข้อรายการจ านวน 12 ข้อรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และมีจ านวน 2 ข้อรายการที่อยู่ในระดับมาก คือ 
รายการที่ 7 บรรจุภัณฑ์ของท่านมีการปรับปรุงให้แปลกใหม่อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง และรายการที่ 19 แผนกลยุทธ์การปรับตัว  
ให้ทันกับความต้องการของตลาด (Market Adjustment) ส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ น้ัน 
พบว่า คะแนนประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินการทั้ง 23 รายการโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 48.99 ของคะแนนเต็ม 10 คะแนนเมื่อพิจารณาจ าแนกตามข้อรายการ พบว่า ข้อรายการที่มีคะแนนต่ าสามอันดับสุดท้าย คือ 
รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาด (อย่างน้อยปีละ 2 ผลิตภัณฑ์) (คะแนนเฉลี่ย 3.63 คะแนน) รายการที่ 7 
บรรจุภัณฑ์ของท่านมีการปรับปรุงให้แปลกใหม่อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง (คะแนนเฉลี่ย 2.74 คะแนน) และรายการที่ 13 ผลิตภัณฑ์
ของท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 2.26 คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินปัญหาและประสิทธิภาพการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 

ข้อที ่ รายการ  
การด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ 
ปัญหา ประสิทธิภาพ 

X  S แปลผล X  ร้อยละ 
1 การส ารวจความต้องการผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค 2.21 1.55 น้อย 3.79 37.89 
2 ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาด (อย่างน้อยปีละ 2 

ผลิตภัณฑ์) 
2.26 1.59 น้อย 3.63 36.32 

3 ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน (เช่น อย.) 2.26 1.91 น้อย 6.63 66.32 
4 การผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีกระบวนการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง 2.84 1.57 ปานกลาง 3.79 37.89 
5 ผลิตภัณฑ์มีการน าวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ 2.00 1.76 น้อย 7.05 70.53 
6 กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ ์ 3.47 1.78 ปานกลาง 4.68 46.84 
7 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม้ีความแปลกใหม ่ 3.53 1.81 มาก 2.74 27.37 
8 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตแต่ละครั้งผ่านการตัดสินใจจาก

หลายฝ่าย 
2.89 1.97 ปานกลาง 5.11 51.05 

9 การต้ังราคาสินค้าได้ทบทวนราคาต้นทุน และก าไร 3.26 1.59 ปานกลาง 6.53 65.26 
10 สถานประกอบการมีระบบควบคุมและประมาณการต้นทุน 

ในการผลิต 
2.42 1.30 น้อย 5.74 57.37 
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ข้อที ่ รายการ  
การด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ 
ปัญหา ประสิทธิภาพ 

X  S แปลผล X  ร้อยละ 
11 ราคาสินค้าเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับรายได้ 2.47 1.61 น้อย 8.00 80.00 
12 พ้ืนที่สถานประกอบการเพียงพอส าหรับการผลิต และการ

จ าหน่าย 
2.16 1.74 น้อย 6.11 61.05 

13 ผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป 2.53 1.84 ปานกลาง 2.26 22.63 
14 ผลิตภัณฑ์สามารถซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ 3.42 1.74 ปานกลาง 4.05 40.53 
15 ผลิตภัณฑ์สามารถซื้อได้จากที่ต้ังของสถานประกอบการเท่าน้ัน 2.00 1.63 น้อย 4.32 43.16 
16 สถานประกอบการมีแผนการขยายตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ 3.37 1.42 ปานกลาง 3.95 39.47 
17 การก าหนดจุดเด่นทางการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่ง 

(Market Position) 
3.11 1.73 ปานกลาง 5.42 54.21 

18 การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีช่ัดเจน  
(Customer Concentration) 

3.00 1.53 ปานกลาง 5.95 59.47 

19 การท าแผนกลยุทธท์ันกับความต้องการของตลาด 
(Market Adjustment) 

3.68 1.45 มาก 5.00 50.00 

20 การค้นหาคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม 2.95 1.72 ปานกลาง 3.89 38.95 
21 ระบบการบรหิารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 2.47 1.65 น้อย 3.68 36.84 
22 การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 3.21 1.58 ปานกลาง 5.05 50.53 
23 การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมมาช่วยในการผลิตสินค้า 3.42 1.77 ปานกลาง 5.32 53.16 

รวม 2.82 1.66 ปานกลาง 4.90 48.99 

 
5.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งน้ี ทีม

ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินการแล้วร่วมกันออกแบบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์โดยใช้กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์"นวัตกรรมแห่งคุณค่า" (VIPP: Value Innovation Strategic Product 
Planning) เป็นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ Product Planning (Front - end) 
และ Product Development (back - end) ได้ข้อสรุปการวางแผนการพัฒนาดังน้ี 

5.2.1 ขั้นตอน Product Planning (Front - end) ผู้ประกอบการได้สรุปแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
1) การส ารวจโอกาสสร้างนวัตกรรม สรุปประเด็นแนวทางในการด าเนินการขั้นน้ี คือ การศึกษาความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาคู่แข่ง การศึกษากระบวนการผลิตเดิม และการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับลักษณะผลติภัณฑ์และราคาต้นทุนที่เหมาะสม 

2) การสังเคราะห์ความคิดนวัตกรรม สรุปประเด็นแนวทางในการด าเนินการขั้นน้ี คือ การระดมความคิด
ค้นหารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้ Generation Focus และใช้แนวคิด VIPP 
สังเคราะห์แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 
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3) การคัดสรรความคิดนวัตกรรม สรุปประเด็นแนวทางในการด าเนินการขั้นน้ี คือ พิจารณาข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านสอดคล้องกับเป้าหมายระยะเวลาโครงการงบประมาณช่องทางการจ าห น่าย
คุณประโยชน์ส าหรับผู้บริโภค และความเหมาะสมทางธุรกิจและเทคโนโลยี 

4) การพัฒนาและทดสอบแนวคิด สรุปประเด็นแนวทางในการด าเนินการขั้นน้ี คือ การทดสอบแนวคิด
กระท าใน 3 ส่วน คือ ระบุต าแหน่งแนวคิด (Concept positioning) ประเมินแนวคิด (Concept 
evaluation) และ focus group ศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย 

5) การวิเคราะห์ทางธุรกิจ สรุปประเด็นแนวทางในการด าเนินการขั้นน้ี คือวางแผนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การผลิตและการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดการลงทุนเครื่องมือ / อุปกรณ์ และการพัฒนา
ตลาด ราคาขาย ยอดขาย ก าไร 

5.2.2 ขั้นตอน Product Development (back - end) ผู้ประกอบการได้สรุปแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
1) การทดสอบผลิตภัณฑ์และการพัฒนา สรุปแนวทางในการด าเนินการขั้นน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การ

ทดสอบขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วางแผนด าเนินการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและห้องปฏิบัติการคณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ และสถาน
ประกอบการ 

2) การทดสอบการตลาด สรุปแนวทางในการด าเนินการขั้นน้ีคือ วางแผนในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยการ
ออกร้าน และตลาดออนไลน์ (E - commerce) 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถอภปิรายได้ว่า 
6.1 ผลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พบว่า โดยรวมมี

ปัญหาในระดับปานกลาง โดยพบรายการที่มีคะแนนสูงสุด 2 รายการ คือ รายการบรรจุภัณฑ์ของท่านมีการปรับปรุงให้แปลก
ใหม่ และรายการแผนกลยุทธ์การปรับตัวให้ทันกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะเห็นว่าสองรายการน้ีมีความส าคัญมากส าหรับ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ปัญหาการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่มีความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงอายุของสินค้า สอดคล้องการแนวคิด
ของ เจษฎา ปุรินทวรกุล (2561. ออนไลน์) ในเรื่องการปรับ Packaging รักษายอดขายต่อยอดลูกค้า เพราะการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ครั้งหน่ึงไม่ได้ออกแบบมาขายเพียงครั้งเดียว เพราะสินค้ามีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 4 ช่วง 
ได้แก่ 1) ช่วงแนะน า เป็นช่วงเปิดตัวสินค้า ยอดขายอาจต่ า อาจมีหรือไม่มีคู่แข่งในท้องตลาด 2) ช่วงเติบโต เริ่มเป็นที่รู้จักใน
ตลาด สินค้าได้รับการยอมรับและยอดขายเติบโตขึ้น 3) ช่วงอิ่มตัว ยอดขายจะเริ่มน่ิง และอาจมีคู่แข่งเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 4) ช่วงลดลง ยอดขายลดลง ถ้าไม่มีการพัฒนา ปรับปรุง รักษาคุณภาพให้ดี หรือแตกไลน์สินค้า ใหม่ ก็อาจเข้าสู่
ภาวะขาดทุนได้ ในด้านแผนกลยุทธ์การปรับตัวให้ทันกับความต้องการของตลาด ทั้งในด้านของการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และการให้บริการ เป็นปัญหาส าคัญที่ผู้ประกอบการประเมินตนเองว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการน้อย สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2560: 3) ซึ่งพบว่า เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานภาพของผู้ประกอบการ SME ไทยกลุ่มค้าปลีก
ในปัจจุบัน พบว่า แม้จะมีผู้ประกอบการกว่า 1.1 ล้านราย แต่ส่วนใหญ่ยังคุ้นชินและยึดติดอยู่กับรูปแบบการขายออฟไลน์
แบบเดิม โดยเฉพาะผู้ประกอบการในต่างจังหวัด (มีเพียงส่วนน้อยที่เริ่มปรับตัวกับการท าการตลาดออนไลน์เพ่ือเสริมกับ 
การท าตลาดผ่านหน้าร้านหรือออฟไลน์ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ๆ ) ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มน้ีมีโอกาสสูงที่จะ
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สูญเสียโอกาสทางการตลาดและโดนคู่แข่งเข้ามาแย่งพ้ืนที่ทางการตลาดไปในระยะต่อไป ในระยะข้างหน้ารูปแบบการท าตลาด
จะค่อย ๆ เริ่มเปลี่ยนไปจากกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Mass Market) มาเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) และในที่สุดจะ
กลายเป็นการตลาดเพ่ือลูกค้ารายบุคคล (Individual Market)  

6.2 ผลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พบว่า 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.99 โดยพบว่าคะแนนต่ าสามอันดับสุดท้าย คือ รายการ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาด (อย่างน้อยปีละ 2 ผลิตภัณฑ์) รายการบรรจุภัณฑ์ของท่านมีการปรับปรุงให้แปลก
ใหม่ และรายการผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป โดยเฉพาะประเด็นในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งในด้านของแนวคิดการพัฒนา ก าลังการผลิต เครื่องจักรและ
เทคโนโลยี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร์ และชุติระ  ระบอบ (2555: 102-103) ซึ่งพบว่า จุดอ่อน
ของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรปู OTOP คือ ขาดการเสริมสร้างแนวความคิดในเชิงธุรกิจให้กับชุมชนหรือผู้น า
ชุมชน ทั้งทางด้านการจัดการการตลาด การบริหารด้านการเงิน เป็นต้น ซึ่งมีหลายชุมชนที่ยังมีจุดอ่อนไม่สามารถพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรบัของตลาด ขาดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือการใช้ความรู้ทางเทคนิคที่
ทันสมัยมาใช้เพ่ือช่วยในการผลิต รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในขอบเขตที่จ ากัด 

6.3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้น้ัน เป็นตัวช่วยที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะกระบวนการที่ได้แนวทางมาน้ัน
ผ่านการมีส่วนร่วมจากการระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การให้ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
อีกทั้งกลยุทธ์นวัตกรรมแห่งคุณค่า (Value Innovation Strategic Product Planning: VIPP) ที่น ามาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาน้ันเป็นตัวช่วยที่ดีส าหรับผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับ ไปรมา  อิศรเสนา ณ อยุธยา (2553) ที่สรุปว่า กรอบแนวคิด 
VIPP น้ีเอื้อให้ผู้ประกอบการ / องค์กรสามารถต้ังเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกใช้วิธีการ
ท างานและข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม น าไปสู่การใช้ทรัพยากรตลอดจนกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ นอกจากน้ียังมีตัวอย่างงานวิจัยที่น ากลยุทธ์นวัตกรรมแห่งคุณค่ามาใช้
แล้วประสบความส าเร็จคือ สมพงษ์  อ านวยเงินตรา (2559)  สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจโรงแรม โดยการวางแผนธุรกิจที่หลีกเลี่ยง
การแข่งขันทางด้านราคา แต่ให้ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ
บรรยากาศโรงแรมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลมกลืนกับภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เช่น การออกแบบที่บ้านนอน
เพลิน มรการอนุรักษ์บ้านเก่า มีต านาน เรื่องเล่าในอดีตที่น่าสนใจ และมีการออกแบบตกแต่งบรรยากาศย้อนยุคที่โดดเด่น  
การออกแบบหินตกริเวอร์ แคมป์ เป็นการออกแบบเต้นท์พักขนาดใหญ่ กว้างขวาง สะดวกสบาย อีกทั้งพัฒนาระบบสื่อสาร
การตลาดมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ดังน้ันแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งน้ีสามารถช่วย
ให้ผู้ประกอบการของโครงการประสบความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วยเกี่ยวกับการวางแผน
การตลาดของแต่ละสถานประกอบการด้วย 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการวิจัย สามารถสรุปข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังน้ี 
7.1 ผลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการด้านปัญหาและประสิทธิภาพในการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์น้ัน พบว่าคะแนนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเท่าที่ควร ดังน้ันควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นน้ีว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่
ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ 
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7.2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีน้ัน เป็นแนวทางของผู้ประกอบการจ านวน 10 กลุ่มอาชีพที่เข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ดังน้ันการน าแนวทางที่ได้ไปใช้ในสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ พึงระวังเกี่ยวกับข้อจ ากัดและข้อได้เปรียบของ
ตนเองก่อนน าแนวทางที่ได้น้ีไปใช้ในการพัฒนา 
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