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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  

2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายได้  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มกล้วยฉาบ  

2) กลุ่มถ่านจากลูกตาล จากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลพ้ืนที่บ้านร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา พบว่าผู้ประกอบการยังไม่มีตรา

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ และต้องการการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าให้ได้มากขึ้น จึงมีวิธีและขั้นตอน

การออกแบบดังน้ี 1) ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสอบถามความพ่ึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้บริโภค  

2) น าข้อสรุปที่ได้จากแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 3) ผลิตชิ้นงานต้นแบบ 4) ตรวจสอบคุณภาพ 5) ออกแบบและผลิต

ชิ้นงานจริง แนวคิดในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้มาจากธรรมช าติและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านร าแดง  

โดยออกแบบให้ดูทันสมัยและบ่งบอกความเป็น ตัวตนของบ้านร าแดง จากวิจัยการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สรุปผล

การประเมิน การให้ความรู้และการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.25) (S.D=0.60) การวิจัยครั้งน้ีท าให้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มากขึ้น 
ค าส าคัญ: ตราสินค้า, บรรจุภัณฑ์, วิสาหกิจชุมชน 

 

Abstract 
The objective of the research were 1)  to provide participants with knowledge of branding and 

packaging development 2)  to provide participants with brands and prototype packages that meet the 

community requirements, and be applicable to promote distribution channels. The participants are consist 

of the 2 groups: 1) the sweet banana crisps group 2) the toddy palm charcoal group. The field trip surveys 

at Ramdang sub -  district, Singhanakorn district, Songkhla province found that the entrepreneurs haven't 
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got brand and packages of their own, and require sales promotion to increase their distribution channel, 

hence the methods and design procedures are 1) create the brands and packagings to measuring satisfaction 

from entrepreneurs and consumers 2) get the results from questionnaires to improve the design process 3) 

build the initial prototypes 4)  quality control 5)  design and produce the improved prototypes to final 

productions.  The concept of branding and packaging designs were inspired by natural environment and 

Ramdang community way of life, where the products are modernized in design and identified the 

uniqueness of Ramdang community. According to the branding and packaging research, the brand awareness 

level towards the targeted group was at the level of most (�̅�=4.25)  (S.D=0.60) .  This research enable the 

community enterprises to increase their distribution channels to the markets. 

Keywords: Brand, Packaging, Community Enterprise 
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1. บทน า 
ต าบลร าแดงเป็นชุมชนหมู่บ้านที่ได้ต้ังถิ่นฐานมานานหลายร้อยปีมาแล้ว และต้ังบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่น เป็นชุมชน

ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้ งน้ีเพราะที่ต้ังของชุมชนร าแดงน้ัน  
เป็นท่าเทียบเรือทางเหนือสุดของคลองสะทิ้งหม้อ ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมที่มีความส าคัญที่สุดของอ าเภอสิงหนคร  
และเส้นทางการคมนาคมน้ัน จากคลองสะทิ้งหม้อสามารถที่จะเดินทางออกสู่ทะเลสาบสงขลาไปยังเมืองหาดใหญ่ และสถานที่
อื่น ๆ จึงท าให้ชุมชนร าแดงกลายเป็นชุมชนที่มีความส าคัญในการค้าขาย และขนถ่ายสินค้าที่มีความส าคัญในขณะน้ันเป็นอย่าง
มาก นอกจากน้ีท่าเทียบเรือชุมชนร าแดง ยังเป็นตลาดนัดที่ส าคัญของหลาย ๆ ต าบล และได้มีชาวบ้านรอบ ๆ พ้ืนที่ได้เดินทาง
มาท าการค้าขาย เช่น ต าบลม่วงงาม ปะโอ หนองหอย วัดขนุน ชะแล้ ปากรอ ท านบ สะทิ้งหม้อ ล้วนแล้วแต่ได้เดินทางเข้ามา
ค้าขายในเขตพ้ืนที่ชุมชน ชาวบ้านบ้านร าแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา และหลังจากได้มีการลงพ้ืนที ่
เพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร  พบว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความต้องการความรู้  
ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาด้านการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาการตลาด และการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย ให้แก่กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ไปสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลักดันให้อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการน าเอกลักษณ์ วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นสิ่งเชื่อมโยงมรดกและทุนทางสังคม ให้น าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง โครงการวิจัยการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ต าบล
ร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จะเป็นการน าประสบการณ์การออกแบบ มาถ่ายทอดและอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือให้กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ต าบลร าแดงได้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองให้มีตราสินค้าที่สามารถสร้างการจดจ า  
เพ่ือส่งเสริมการขาย เพ่ือให้ได้ภาพลักษณ์สินค้าใหม่ส าหรับจัดจ าหน่ายที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงจะด าเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
สร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์รวมทั้งออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สื่ออัตลักษณ์ของชุมชนร าแดง ทั้งน้ี
ผู้วิจัยได้ เลือกผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและถ่านลูกตาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเป็น
กรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นที่จะออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย แสดงถึงตัวตน
ของชุมชน และสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยน าเสนอภาพประกอบต่างๆ จากบริบทและวิถีชุมชนผสานกันอย่างลง
ตัว ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงที่อาจจะช่วย เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางหน่ึงที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานงานออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของทั้ง ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีตราสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ใหม่ออกวางจ าหน่ายในท้องตลาด 
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3. วิธีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ผลิตกล้วยฉาบและผู้ผลิตถ่านจากลูกตาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลร าแดง  
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และผู้ที่สนใจการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ในเขตจังหวัดสงขลาและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ในภาครัฐ 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีจ านวนรวม 30 ท่าน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตกล้วยฉาบและผู้ผลิตถ่าน  
จากลูกตาล ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จ านวน 2 ท่าน ผู้เข้าร่วมโครงการ ในเขต จังหวัดสงขลาและพ้ืนที่
ใกล้เคียง จ านวน 25 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ภาครัฐ จ านวน 3 ท่าน การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรและผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์การเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือร่วมแสดง
ความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดังน้ี กลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความสนใจในด้าน 
การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนที่ 1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ใช้เพ่ือสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ

ในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 1 

 

  
รูปที ่1 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
ที่มา : บัญชา  จุลุกุล 

 
2. แบบสอบถามแบบชนิดเลือกตอบ (Check list) ใช้เพ่ือสอบถามปัญหาและความต้องการของกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุ
ภัณฑ์ จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและบันทึก ข้อมูลในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

ข้ันตอนที่ 2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีตราสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ใหม่ออกวางจ าหน่ายในท้องตลาด 
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยรูปแบบ

ของตราสินค้า,สี,ขนาด และลวดลายกราฟิกที่ใช้ประกอบบนบรรจุภัณฑ์และรูปทรงของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (เป็นบรรจุภัณฑ์
ที่มี จ าหน่ายในท้องตลาดเน่ืองจากงบประมาณของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่เพียงพอต่อการท าแม่พิมพ์) 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้วิธีการแบบสัมภาษณ์สอบถามกลุ่มผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้าง
ตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนที่ 2 ใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list) เพ่ือสอบผู้เข้าร่วม
โครงการ และผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนการศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้า  และความส าคัญของบรรจุ

ภัณฑ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการมาวิเคราะห์สรุป เพ่ือน าเสนอเน้ือหาและความส าคัญของการสร้าง

ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

ข้ันตอนที่ 2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ใหม่ออกวางจ าหน่ายในท้องตลาด ผู้วิจัยน าข้อมูล

ที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่มีต่อโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และ

ลวดสายกราฟิก ที่แสดงออกถึงบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านร าแดง มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วสรุปผลข้อมูลและน าผลที่

ได้มาท าการออกแบบร่าง (Sketch)  

 
4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

4.1 ผลจากการใหค้วามรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
พบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงจ าเป็นที่จะต้อง

ถ่ายทอดความรู้ในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  โดยการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยไปถ่ายทอดแก่

ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการน าเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมภาพ โดยมีเน้ือหาและประเด็นการอบรม ดังน้ี 1) การสร้าง

ตราสินค้า (Brand) คือความรู้สึก หรือ ความประทับใจโดยรวมต่อสินค้ายี่ห้อน้ัน ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในใจของผู้บริโภค ทั้งจากการ

โฆษณา, ประสบการณ์การใช้สินค้า, ภาพพจน์ขององค์กรและบุคลากรจากสินค้า 2) ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ น้ันไม่ใช่เพียงแค่มีความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวในกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ัน ต้องมีการก าหนด

โครงสร้าง รูปทรง ขนาดและปริมาณโดยทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การใช้งานที่เหมาะสม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้อย่าง

แท้จริง การออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ันจึงจ าต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ในการออกแบบเพ่ือจะได้งานบรรจุภัณฑ์ที่

ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ีผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท าการทดลองคิดการสร้างตรา

สินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้จากการอบรมมาท าการทดลองฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะและ

ความเข้าใจที่แท้จริง จากการวิจัย ความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์  พบว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98) (S.D = 0.69) และด้านเน้ือหาข้อมูลที่ได้รับ ค าปรึกษา / 

อบรม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.29) (S.D=0.60)  ทั้งน้ีผู้วิจัยได้น าความรู้และประสบการณ์การฝึกอบรมมาใช้ในการออกแบบ

ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

4.2 ผลจากการออกแบบตราสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

4.2.1 ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสอบถามความพ่ึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ท า

การออกแบบตราสินค้า โดยน าบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนร าแดง มาใช้ในการออกแบบ เพ่ือแสดงออกถึงตัวตนและอัตลักษณ์

ของชุมชนบ้านร าแดง แสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แบบตราสินค้ากล้วยฉาบและถ่านจากลูกตาล 

ที่มา : บัญชา  จุลุกุล 

 
4.2.2 น าข้อสรุปที่ได้จากแบบสอบถามด้านการออกแบบมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์โดย

สรุปได้ดังน้ี ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเพียงใด อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.29) (S.D = 0.46) ด้านการสื่อ

ความหมายจากกราฟิกให้ได้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19) (S.D = 0.48) ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่

น ามาใช้มีความเหมาะสมเพียงใด อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39) (S.D = 0.56) ด้านบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมในการใช้

งานเพียงใด อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23) (S.D=0.67)  ด้านตราสินค้ามีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เพียงใด อยู่ในระดับมาก (�̅� 

= 4.42) (S.D = 0.67) ด้านตราสินค้ามีความเหมาะสมเพียงใด อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45) (S.D = 0.57) ด้านตราสินค้าและ

บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเพียงใด อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.45) (S.D=0.57)  

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการให้ความรู้และการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. ก่อนเข้ารับการอบรมท่านมีความรูม้ากน้อยเพียงใด 3.65 0.54 มาก 

2. หลังเข้ารับการอบรมท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดใหม่ ๆ  

จากการอบรม 

4.32 0.54 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 0.69 มาก 

ด้านเน้ือหา ข้อมูลที่ได้รับ ค าปรึกษา / อบรม 

3. เน้ือหาครอบคลุมตามเป้าหมายของการอบรม 4.26 0.58 มาก 

4. เน้ือหาในการอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของท่าน 4.39 0.56 มาก 

5. เน้ือหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการอบรม 4.13 0.76 มาก 

6. เน้ือหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 4.39 0.56 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.60 มาก 

ด้านการออกแบบ 

7. กราฟิกบนบรรจุภัณฑม์ีความเหมาะสมเพียงใด 4.29 0.46 มาก 

8. การสื่อความหมายจากกราฟิกให้ได้รบัรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ ์ 4.19 0.48 มาก 
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หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

9. โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้มีความเหมาะสมเพียงใด 4.39 0.56 มาก 

10. บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมในการใช้งานเพียงใด 4.23 0.67 มาก 

11. ตราสินค้ามีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เพียงใด 4.42 0.67 มาก 

12. ตราสินค้ามีความเหมาะสมเพียงใด 4.45 0.57 มาก 

13. ตราสินค้าและบรรจุภัณฑม์ีความเหมาะสมเพียงใด 4.45 0.57 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 0.57 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.25 0.60 มาก 

ที่มา : บัญชา  จุลุกุล 

 
4.2.3 ผลิตชิ้นงานต้นแบบหลังจากผู้วิจัยได้ท าการออกแบบออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสอบถามความ

พ่ึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้บริโภคแล้วผู้วิจัยได้ผลิตชิ้นงานต้นแบบชึ้นเพ่ือจ าลองและทดสอบการใช้งาน 

4.2.4 ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพก่อนที่จะน าไปใช้งานจริงและผลจากการประเมินคุณภาพของ

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39) (S.D = 0.56) และบรรจุภัณฑ์มีความ

เหมาะสมในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23) (S.D = 0.67) 

5) ออกแบบและผลิตชิ้นงานจริงโดยใช้แนวคิดในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้มาจากธรรมชาติและวิถี

ชีวิตของชุมชนบ้านร าแดง โดยออกแบบให้ดูทันสมัยและบ่งบอกความเป็นตัวตนของบ้านร าแดง จากวิจัยการออกแบบตรา

สินค้าและบรรจุภัณฑ์สรุปผลการประเมินในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.35) (S.D = 0.57) 

ฉลากสินค้าตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์แสดงดังภาพที่ 4 - 6 

 

 
รูปที่ 4 ตราสินค้าและฉลากผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 

ที่มา : บัญชา  จุลุกุล 
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รูปที่ 5 ตราสินค้าและฉลากผลิตภัณฑ์ถ่านจากลูกตาล 

ที่มา : บัญชา  จุลุกุล 
 

  
รูปที่ 6 ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบและถ่านจากลูกตาล 

ที่มา : บัญชา  จุลุกุล 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

จึงจ าเป็นที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ในด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยไป

ถ่ายทอดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการน าเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมภาพ โดยมีเน้ือหาและประเด็นการอบรม 2 เรื่อง

ได้แก่ การสร้างตราสินค้า และความส าคัญของบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของชุมชนได้และการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของชมชนร าแดงครั้งน้ี

ผู้วิจัยได้น าบริบทและวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาใช้ในการออกแบบที่ สื่ออัตลักษณ์ของชุมชนร าแดง ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการ

ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและถ่านลูกตาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลร าแดง  

อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเป็นกรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นที่จะออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 

มีความทันสมัย แสดงถึงตัวตนของชุมชน และสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ช่วยยกระดับมาตรฐานงานออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของทั้ง ตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลจากการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้

เชียวชาญพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เชียวชาญมีความพอใจกับการให้ความรู้ในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของ

บรรจุภัณฑ์รวมทั้งการออกแบบตราสิ้นค้าและบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก 
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6. อภิปรายผล 
จุดมุ่งหมายของการวิจัยน้ีคือ เพ่ือให้ความรู้ในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ ์และให้ผู้เข้ารว่ม

โครงการมีตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ใหม่ออกวางจ าหน่ายในท้องตลาดที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านร าแดง  

ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการเข้ารับอบรมในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ร าแดงมีความรู้และความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.32) (S.D = 

0.54) การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบให้มีความทนัสมัยและความสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ

ชุมชน ผลในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจากความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เชี่ยวชาญน้ี ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ประชิด  ทิณบุตร (2531) ที่ได้กล่าวว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ควรมีการก าหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง 

ขนาดปริมาตร ส่วนปริมาตรอื่น ๆ  ของวัสดุที่จะน ามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย การ

ปกป้องผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง  และผลการประเมินยังสอดคล้องกับ  

ด ารงศักด์ิ  ชัยสนิท (2537) ที่ว่าการออกแบบด้านกราฟิกเป็นการ สร้างสรรค์ลักษณะภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  

เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าของสินค้า โดยเน้นถึงการสื่อความหมาย การตกแต่งให้ สวยงาม ดึงดูดผู้พบเห็นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้า

น้ัน เพ่ือผลทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ การออกแบบรูปทรงให้มีความสะดวกใน การใช้สอย การจัดวางรูปภาพ ตัวหนังสือที่สวยงาม 

ฉลากที่เด่นชัด โดยอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดความประสาน กลมกลืนกันอย่างงดงาม ตามวัตถุประสงค์ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 หากมีงบประมาณควรออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนร าแดง 

7.2 การให้ความรู้และการฝึกอบรมไม่ควรใช้ภาษาที่เข้าใจยากหรือภาษาต่างประเทศเพราจะท าให้ผู้เข้าร่วมโครงเกิดการ

สบสนหรือไม่เข้าใจได้ 
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