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บทคัดยอ
งานวิจัย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกรเพื่อสงเสริมการขาย ตําบลกอเอ
อําเภอเขื่อ งใน จัง หวัดอุ บ ลราชธานี เป นการวิจัย ที่เ นน ถึง การวิจั ยเชิง ปฏิบั ติก ารแบบมี สวนรวม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการจัดการทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูป ลูก
แกวมังกรในพื้นที่ตําบลกอเออําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สรางองคความรูดานการคํานวณตนทุนวั สดุ
อุปกรณเพื่อใหกลุมแปรรูปไดทราบตนทุนทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑ สรางองคความรูทางดานภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นสูการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกรใหเปนสินคา OTOP ของชุมชน และศึกษา
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกรของตําบลกอเออําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
จากผลการวิ จั ย พบว า คณะผู วิจั ย และเกษตรกรผู ป ลู ก แก ว มั ง กร ได ส รุ ป ขั้ น ตอนพื้ น ฐานของ
กระบวนการในการการสรางกระบวนการจัดการทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑแกวมังกรแปรรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดการดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการพัฒนาความคิด ขั้นตอนการเลือกวัสดุที่จะทําแบบ และขั้นตอนการบริหารการ
ออกแบบ และเปนการสรางองคความรูดานการคํานวณตนทุนในการผลิตสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาวเกรียบ
แกวมังกร สามารถผลิตได ครั้งละ 72 หอ โดยมีตนทุนที่ใชในการผลิตตอครั้ง 295 บาท สวนของบรรจุภัณฑใช
บรรจุภัณฑเ ดิมที่เปนถุงพลาสติก เสริมหุมทับดวยกระดาษรีไซเคิลสีน้ําตาล ราคาตนทุนรวมอยูที่ 6 บาท
สามารถนําไปกําหนดราคาขาย โดยราคาขายเดิมตั้งราคาอยูที่ 30 บาท เมื่อเพิ่มพัฒนาการตกแตงรูปแบบ
บรรจุภัณฑเขาไป ชุมชนสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาไดโดยขายในราคา 40 บาท ในดานการศึกษา
ความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูป พบวา ความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.34 อยูใน
ระดับความพึงพอใจมาก ความแข็งแรงทนทานมีคาเฉลี่ย 4.36 อยูในระดับความพึงพอใจมาก สามารถใชงาน
ไดจริงมีคาเฉลี่ย 4.48 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดานการขนสง มีคาเฉลี่ย 4.28 อยูในระดับความพึง
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พอใจมาก ดานปองกันการกระแทกระหวางขนสง มีคาเฉลี่ย 4.42 อยูในระดับความพึงพอใจมาก รูปทรง
สวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.74 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความสะดุดตานาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.5 อยูใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด การใชวัสดุบรรจุภัณฑไดเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.48 อยูในระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
คําสําคัญ การออกแบบ, บรรจุภัณฑ, ตนทุนการผลิต, ภูมิปญญาทองถิ่น
Abstract
Research on packaging design of dragon fruit products for sale UbonRatchathaniThe
research focused on participatory action research. The objectives of this research were to
establish a participatory packaging design management process for dragon fruit growers in
the area ofKoae Sub District, KhuangNai District, UbonRatchathani Province. Create
knowledge of costing materials for the processing group. Cost of packaging design. To build
knowledge of local wisdom to develop the packaging form of dragon fruit processing
products into OTOP products of the community and to study consumers' satisfaction toward
the packaging of dragon fruit products in area of Koae Sub District, KhuangNai District,
UbonRatchathani Province.
The results of the research. Researcher and dragon fruit grower Conclusions The
basic steps of the process of creating a management process for the design of processed
dragon fruit packaging. The 5-step packaging design process is the planning process. Relevant
crawling procedures. Steps to develop the idea. The process of choosing the material to do
it. And design management procedures. And to build knowledge in the cost of production,
especially. Dragonfly cracker It can produce 72 times per batch, with a production cost of
295 baht per package. The packaging used is the original plastic bag. Covered with recycled
brown paper. Total cost is 6 baht. The original price was set at 30 baht. The community can
add value to the product by selling at a price of 40 baht. In terms of education, the
satisfaction with the packaging of the processed product found that the ease of use was 4.34
at a very satisfactory level. The durability average was 4.36 at the high level of satisfaction.
The average level of satisfaction was 4.48, with the average satisfaction level of 4.28. The
protection against shocks during transport was 4.42 at the high level of satisfaction. The
beautiful shape had an average of 4.74 at the highest satisfaction level. Interestingly, the
mean score was 4.5 in the highest satisfaction level. Proper packaging materials had an
average of 3.48 in moderate satisfaction.
Keywords Design, Packaging, Cost of production, Local knowledge
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บทนํา
ชุมชนตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบ ลราชธานี ประกอบดวยหมูบานทั้งหมด 12 หมูบาน
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,708 ครัวเรือน อาชีพสวนใหญของประชาชน คือ เกษตรกร จากการสํารวจเบื้องตน
กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกแกวมังกรแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีกลุมผูปลูกแกวมังกรในตําบลกอเอ ประมาณ 45 คน และมี
พื้นที่การปลูกแกวมังกรประมาณ 200 ไร และผลผลิตของแกวมังกรของตําบลกอเอที่จะออกมาในป 2558
คาดวาจะประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ําและสินคาอาจลนตลาด ทางองคการบริหารสวนตําบลกอเอจึงมี
แนวคิดที่จะสงเสริมการปลูกแกวมังกรใหเปนผลิตภัณฑของดีประจําตําบล โดยเกษตรกรผูปลูกสามารถนํามา
ขายบริเวณริมถนนแจงสนิท และทางองคการบริหารสวนตําบลกอเอ มีแนวคิดที่จะสรางตลาดชุมชน โดยมี
ผลิตภัณฑของชุมชนนํามาวางขาย และสงเสริมการนําเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปโดยเฉพาะการแปร
รูปแกวมังกรเพื่อเปนผลิตภัณฑสินคา OTOP ของตําบล
จากเดิมที่ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเคยทําการวิจัยและพบประเด็นปญหาและอุปสรรคของ
ชุมชนที่ไดจากการลงพื้นที่ของชุมชนตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการแปรรูปผล
แกวมังกรที่มีขนาดไมไดมาตรฐาน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางนัก วิจัยกับ ชุม ชน เพื่อใหไดม าซึ่งกระบวนวิธีคิดหาคําตอบของโจทยวิจัยเพื่อสูก าร
แกปญหาอยางยั่งยืนของชุมชน ทั้งนี้คณะผูวิจัยไดเกิดแนวคิดในการใชรูปแบบกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม
ของเกษตรกรกลุมแปรรูปผลแกวมังกร ในกระบวนการจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับสินคาของชุมชนใน
ดานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกรของตําบลกอเอ โดยการบูรณาการศาสตร
ตาง ๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทําใหเกษตรกรเกิดองคความรูที่ครบกระบวนการทั้งดานการผลิต การ
แปรรูป การตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อการสงเสริมการจําหนาย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดง
จุดเดน โชวบรรจุภัณฑแปรรูป ผลิตภัณฑแกวมัง กรไดอยางสะดุดตา สามารถระบุแจงเงื่อนไข แจงขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอผลประโยชนเพิ่มเติมเพื่อจูงใจผูบริโภค เมื่อตองการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแขงขัน ก็
สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดทําไดสะดวก ควบคุมไดและประหยัดมีภูมิความรูที่สามารถแกไขปญหาดวยตนเอง
และนําไปสูวิถีของความยั่งยืนของชุมชน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางกระบวนการจัดการทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑแบบมีสวนรวมของเกษตรกรผูปลูก
แกวมังกรในพื้นที่ตําบลกอเออําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อสรางองคความรูดานการคํานวณตนทุนวัสดุอปุ กรณเพื่อใหกลุมแปรรูปไดทราบตนทุนทางดาน
การออกแบบบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกร
3. เพื่อสรางองคความรูทางดานภูมปิ ญญาทองถิ่นสูการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑ
แกวมังกรใหเปนสินคา OTOP ของชุมชน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกรของตําบลกอเอ
อําเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ทําการศึกษา ไดแก 1) กลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกร ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานีและ 2) ผูบริโภคภายในจังหวัดอุบลราชธานี
2. ขอบเขตตัวแปร
กรอบแนวคิดของงานวิจัย คือ การบูรณาการของกลุมเกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ เพื่อยกระดับ
กระบวนการ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกรของตําบลกอเอ โดยการบูรณา
การศาสตรตาง ๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องคการบริหารสวนตําบล
กอเอ หนวยงานภาครัฐ

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑแปรรูป

กลุม แปรรูปแกวมังกร

ดานการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการบูรณาการของกลุมเกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ
โดยทําแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อเปนการสอบถามความพึงพอใจผูบริโภคมีตอบรรจุภัณฑ ซึ่งมี
2 ชุดดังนี้
1) ชุดที่ 1 แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบบรรจุภัณฑและ ตราสัญลักษณที่ผูวิจัยไดทํา
การรางแบบ (Idea Sketch) ขึ้นมาอยางละ 5 รูปแบบ
2) ชุดที่ 2 แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบของบรรจุภัณฑและ ตราสัญลักษณที่ผูวิจัย
ไดทําการออกแบบจริง (Pattern Package) ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบบรรจุภัณฑและตรา
สัญลักษณทั้ง 2 ชุดนี้ โดยแบงผูประเมินออกเปน 2 กลุม คือผูผลิตผลิตภัณฑแปรรูปแกวมังกร และผูบ ริโภค
ซึ่งผูวิจัยไดทําการประเมินรูปแบบจํากลุมผูแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกร 25 คน ผูบริโภค 55 คน รวมผูตอบ
แบบประเมิน 80 คน
3. ขอบเขตเวลา
ทําการวิจัยภายในระยะเวลา 12 เดือน คือ ระหวางวันที่1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.
2560
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมระหวางกลุมผูวิจัยกับชุมชน และผูบริโภค ซึ่งเปนการวิจัยภาคสนามเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลมีดังนี้
1) การสํารวจ (Survey) เพื่อเก็บขอมูลและใหทราบสภาพพื้นฐานโดยทั่วไปของชุมชน
2) การสังเกต (Observation) ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม
3) การสัมภาษณ (Interview) เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนไปตามสภาพความเปนจริง โดยใช
วิธีการสัมภาษณ 2 วิธีคือ
3.1) การสัมภาษณผูผลิตชุมชนแปรรูปแกวมังกร ตําบลกอเอ
3.2) การสัมภาษณผูบริโภค
2. ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาขอมูลความตองการของผูผลิต /
ผูบริโภค

ศึกษาขอมูลพรอมออกแบบบรรจุภัณฑแปรรูป
แกวมังกรรวมกับชุมชน

สรุปแนวทางของรูปแบบบรรจุภัณฑรวมกันกับ
ชุมชน

ดําเนินการสรางตนแบบบรรจุภัณฑแปรรูปแกว
มังกรของชุมชน

ไดตนแบบบรรจุภัณฑแปรรูปแกวมังกร

สอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคและ
ผูผลิต

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยไดดําเนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกร สํารวจความ
ตองการของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ทางกลุมไดอธิบายใหนักวิจัยไดรับทราบ
หลังจากนั้น คณะผูวิจัย จึงไดคน ควาขอมูลตัวอยางผลิตภัณฑ เพื่อนํามาเปนตัวอยางบรรจุภัณฑเพื่อนําเสนอให
สมาชิกในกลุมแปรรูปฯ ไดดําเนินการคัดเลือกแบบที่ตองการพรอมทั้งสรุปแนวทางของรูปแบบบรรจุภัณฑ
รวมกับสมาชิกในกลุมแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกร จนสามารถไดตนแบบบรรจุภัณฑแปรรูปแกวมังกรตามความ
ตองการของกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงปริมาณทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ
คาความถี่ (fx) คารอยละ (%) และคาเฉลี่ย ( X ) แปลผลโดยเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑ แลวนําเสนอเปนตาราง
และความเรียง สวนขอมูลเชิงคุณภาพคือ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหาแลวสรุป
เสนอเปนความเรียง
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานการสรางกระบวนการจัดการดานการออกแบบบรรจุภัณฑแบบมีสวน
รวมของเกษตรกรผูปลูกแกวมังกร
จากผลการวิเคราะหขอมูลดานการสรางกระบวนการจัดการดานการออกแบบบรรจุภัณฑแบบมีสว น
รวมของเกษตรกรผูป ลูก แกวมังกร คณะผูวิจัยจึง ไดส รุป ขั้นตอนพื้น ฐานของกระบวนการในการการสราง
กระบวนการจัดการทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑแกวมังกรแปรรูปแบบมีสวนรวมในพื้นที่ตําบลกอเอซึ่ง
ไดมาซึ่งกระบวนการจัดการดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน 2)รวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 3) การพัฒนาความคิด 4) การเลือกวัสดุที่จะทําแบบและ 5) การบริหารการออกแบบ
2. ผลการวิเคราะหการสรางองคความรูดานการคํานวณตนทุน วัสดุอุปกรณเพื่อใหกลุมแปรรูปได
ทราบตนทุนในการออกแบบบรรจุภัณฑแกวมังกร
เมื่อคณะผูวิจัยและกลุมผูแปรรูป ผลิตภัณฑแกวมังกรไดรับความรูและมีความเข าใจกระบวนการ
จัดการดานการออกแบบบรรจุภัณฑเปนอยางดีแลว คณะผูวิจัยจึง ไดดําเนินการสรางองคความรูดานการ
คํานวณตนทุน วัสดุอุปกรณเพื่อใหกลุมแปรรูปสามารถนําเอาองคความรูที่ได ตอยอดและสามารถบริหารและ
จัดการไดดวยตนเอง โดยสามารถสรุปผลไดดังนี้
1) ตนทุนการผลิต
ในการผลิตแตล ะครั้งชุมชนจะทําการผลิตตามใบสั่ง สินคา และจําหนายในโอกาสตาง ๆ
ของจังหวัดที่จัดขึ้น ซึ่งสวนใหญจะทําการการจําหนายผลสดของแกวมังกร ในการผลิตของชุมชนไดมีการทํา
บัญชี รายรับรายจายเทานั้น ยังขาดกระบวนการจัดสรรผล ตนทุน กําไร ภายในกลุมใหมีระบบคณะผูวิจัยจึง
ทําการจัดกิจกรรมการวิเคราะหเพื่อหาตนทุนของผลิตภัณฑแปรรูปและบรรจุภัณฑ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ในการกําหนดราคาจําหนายภายในทองตลาด
2) การผลิตเพื่อจําหนาย
ในการผลิตสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาวเกรียบแกวมังกร สามารถผลิตได ครั้งละ 72 หอ
โดยมีตน ทุนที่ใชในการผลิตตอครั้ง 295 บาท สวนของบรรจุภัณฑใชบรรจุภัณฑเดิมที่เปนถุงพลาสติก เสริมหุม
ทับดวยกระดาษรีไซเคิลสีน้ําตาล ประกอบกับการนําสติ๊กเกอรตราสัญลักษณและสติ๊กเกอรขอมูลสวนผสมของ
ผลิตภัณฑติดบนกระดาษ ซึ่งกอนการผลิต คณะผูวิจัยไดลงพื้นที่ทําการเปรียบเทียบราคาของสติ๊กเกอรและ
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บรรจุภัณฑจากผูประกอบการตาง ๆ จนไดราคาที่เหมาะสมในราคาตนทุนรวม 6 บาท หากสั่งทําจํานวนมาก
ถึง 500 ชุด แตถาสั่งในจํานวนมากขึ้นก็จะมีสวนลดใหกับลูกคาตอไป สวนนี้เปนสวนสําคัญสําหรับการนําไป
กําหนดราคาขายพรอมรูปแบบบรรจุภัณฑสินคา โดยราคาขายเดิมตั้งราคาอยูที่ 30 บาท เมื่อเพิ่มพัฒนาการ
ตกแตงรูปแบบบรรจุภัณฑเขาไป ชุมชนสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาไดโดยขายในราคา 40 บาท
3) การเพิ่มมูลคาของสินคาโดยการใหความสําคัญกับแหลงผลิต
ผลิตภัณฑแปรรูปที่ทางคณะผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่ กลุมผูแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกร ได
ดําเนินการสอบถามแหลง ผลิตที่กลุมผูแปรรูปฯ ไดทําการผลิตผลิตภัณฑแปรรูป แกวมังกร พบวาไดรับการ
สนับสนุนจากทางองคการบริหารสวนตําบลกอเอ จัดพื้นที่ใหก ลุมผลิตภัณฑแปรรูปฯ ใหมีการในการผลิต
เพื่อใหตรงตามมาตรฐานการผลิตสินคาอุปโภค (GMP) ซึ่งหากไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จะ
สามารถขอมาตรฐานผลิตภัณฑใหกับสินคาในอนาคต
3. ผลการวิเคราะหการสรางองคความรูทางดานภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
แปรรูปแกวมังกรใหเปนสินคา OTOP ของชุมชน
หลังจากที่กลุมผูแปรรูปแกวมังกรและคณะผูวิจัยไดตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑที่เปนที่ตองการ
เรียบรอยแลว จึงอธิบายความหมายแนวความคิด (Concept) ของตราสัญลักษณรูปแบบ 2ที่ผานการเขียน
แบบจริง (Working Drawing) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) วงกลม สื่อถึง ความกลมเกลียวของกลุม ชุม ชนกอเอ อ.เขื่องใน จ.อุบ ลราชธานี ที่เนนดวย
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ เพื่อใหเปนสากล
2) สีเหลือง สื่อถึง พลังของกลุม ความหวัง ของกลุม มีมิตรภาพ เปรียบเสมือน “กลุมวิส าหกิจ
ชุมชนบานกอเอ”
3) สีฟา สื่อถึง ความสะอาด ความสวาง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น
4) ตัวอักษรสีแดง สื่อถึง ตื่นเตน ทาทาย ดึงดูดใจใจไดดีที่สุด สงผลใหสินคาเปนที่นาสนใจ
5) มีสโลแกนสินคาบนกลองบรรจุภัณฑ ดังนี้ “อบแหง สดจากสวน ชวนลิ้มลอง” ซึ่งเปนอัตลักษณ
ของทางชุมชนสื่อใหเห็นวากลุมผูแปรรูป นําเอาผลิตภัณฑแกวมัง กรที่ทําการปลูกเองจากสวน นํามาแปรรูป
เพื่อเปนสินคาประจําตําบลไดอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 3 รูปแบบตราสัญลักษณและรูปแบบบรรจุภัณฑ
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ภาพที่ 4 บรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกรของตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑแกวมังกรของ
ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
1

ขอมูล
เพศ

ชาย
หญิง
คิดเปน

2

อายุ

ต่ํากวา ป 20
21-ป 30
31-ป 40
ปขึ้นไป 40
คิดเปน

จํานวน (คน)
25
25
50
10
30
5
5
50

คารอยละ
50
50
100
20
60
10
10
100

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีเพศชาย รอยละ 50 เพศหญิง รอยละ 50 มีอายุต่ํากวา 20
ป รอยละ 20, มีอายุ 21 – 30 ปรอยละ 60, มีอายุ 31 – 40 ป รอยละ 10 มีอายุ 40 ปขึ้นไป รอยละ 10
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูป
รายการประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8

มีความสะดวกในการใชงาน
มีความแข็งแรงทนทาน
สามารถใชงานไดจริง
งายตอการขนสง
ปองกันการกระแทก ระหวางขนสง
รูปทรงสวยงาม
มีความสะดุดตานาสนใจ
การใชวัสดุบรรจุภณ
ั ฑไดเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
fx
217
218
224
214
221
237
225
174
คาเฉลี่ยรวม
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X

4.34
4.36
4.48
4.28
4.42
4.74
4.50
3.48
4.32

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
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จากตารางที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูป พบวาความ
พึงพอใจการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูปเฉลี่ยรวม 4.32 อยูในระดับความพึงพอใจมาก
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการออกแบบตราสัญลักษณของชุมชนผลิตภัณฑแปรรูป
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
fx
แปลผล
X
1 งายตอการจดจํา
224
4.00
มาก
2 สีสันสวยงาม
200
4.00
มาก
3 จัดองคประกอบไดเหมาะสม
195
3.90
มาก
4 เลือกใชตัวหนังสือไดเหมาะสม
209
4.18
มาก
5 สื่อความหมายของผลิตภัณฑไดตรงตามจุดประสงค
221
4.42
มาก
6 มีความสะดุดตานาสนใจ
237
4.74
มากที่สุด
คาเฉลี่ยรวม
4.20
มาก
จากตารางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณของชุมชนผลิตภัณฑแปร
รูปบานกอเอ พบวาความพึงพอใจการออกแบบตราสัญลักษณของชุมชนผลิตภัณฑแปรรูปเฉลี่ยรวม 4.20 อยู
ในระดับความพึงพอใจมาก
อภิปรายผลการวิจัย
ในการออกแบบบรรจุภัณฑของกลุม กลุมผูแปรรูปแกวมังกรบานกอเอ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ผูวิจัยมุงเนนการวิเคราะหขอมูลไปที่กลุมผูแปรรูปแกวมังกรเปนหลักเนื่องจากผูแปรรูปแกวมังกร มีตนทุนการ
ผลิตบรรจุภัณฑที่จํากัดมาก ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูแปรรูป แกวมังกร กับผูวิจัยเพื่อสงเสริมใหเกิดการวิเคราะหปญหาและ
แสวงหาแนวทางในการแกปญหา ซึ่งพบวาบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุผลิตภัณฑแปรรูปแกวมังกรตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มีรูปแบบที่ผลิตไดงายไมซับซอน มีตนทุ นการผลิตต่ํา สามารถโชว
สินคาที่อยูภายใน มีความแข็งแรง หอหุมสินคาไดดี และบงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะกลุม รูปแบบของบรรจุ
ภัณฑสรุปไดวาเปนบรรจุภัณฑที่เปนแบบที่มีความแปลกใหม กลอง และบรรจุภัณฑที่หอมหุมเฉพาะหนวย
เหมาะสําหรับการโชวสินคาและการขนสง สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคและใหประโยชนในดานการ
สงเสริมการขายสินคา สู
ขอเสนอแนะ
1. การออกแบบบรรจุภัณฑควรไดรับความสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทําใหกลุมชุมชน
สามารถขายสินคาและเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง และเพิ่มความยั่งยืนในการผลิตสินคาแปรรูปใน
อนาคต
2. การออกแบบบรรจุภัณฑควรคํานึงถึงความสนใจของผูบริโภคและใหประโยชนในดานการสงเสริม
การขายสินคา นําสูการประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอบรรจุภัณฑ ซึ่งเปนการผลักดันใหสินคาเขา
ถึงผูบริโภคไดมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถสงเสริมการขายและเพิ่มมูลคาของสินคาใหสูงขึ้นได ซึ่งผลงานวิจยั ในครัง้
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นี้สามารถนาไปประยุกตใชประโยชนควบคูกับการพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณประจําผลิตภัณฑอื่น ๆ
ตอไปในอนาคต
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