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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ ของกลุ่มโอทอป 
(OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม กลุ่มไม้กวาดเปลญวน  บ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ สมาชิกกลุ่มไม้กวาดเปล
ญวน บ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวนทั้งหมด 20 คน กลุ่มท่ี 2 คือ ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงเลือกการสุ่มตัวอย่างตามแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น จํานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม กลุ่มไม้
กวาดเปลญวน  พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จัดอยู่กลุ่มในวัยทํางานที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปี ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในด้านประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมามีความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบและความสวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และด้านอัตลักษณ์และการเพ่ิมมูลค่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ตามลําดับ ผลการตอบรับการผลิตภัณฑ์ทดลองจําหน่าย
มีจํานวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้าน OTOP และร้านขายของฝากของที่ระลึกได้ให้ความสนใจและตอบรับการวางสินค้า
จําหน่าย การติดตามผลสําเร็จหรือปัญหาที่เกิดข้ึนกับตัวผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
อีกทางหนึ่งยังเป็นการเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย ซึ่งมีร้านจําหน่ายสินค้าของกลุ่มฯ เพ่ิมมากขึ้น จากการวิจัย
พบว่า ร้านขายของฝากจะมีความน่าสนใจมากกว่าเพราะจะมีกลุ่มลูกค้าซื้อกลับไปฝากญาติผู้ใหญ่ที่บ้านในช่วง
เทศกาลสําคัญ การบริหารจัดการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม กลุ่มไม้กวาดเปลญวน 
บ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร มีการพัฒนาเรื่องการบริหารในเรื่องของ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สะดวก สามารถถือพกพาได้ง่าย การวางแผนทางด้านการเงินในการ
คํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์และการวางแผนกําไรที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 
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Abstract 

This research aims to study and develop product design for OTOP’s products from a 
small community enterprise: Broom and Hammock Group, Bann Bor Kaew, Tambon Phan 
Thong, Amphoe Sai-Ngam, Kamphaeng Phet Province. Another purpose of this research is to 
improve Broom and Hammock Group’s management. Population and sample used in this 
study consisted of two groups. The first group was 20 members from Broom and Hammock 
Group, Bann Bor Kaew, Tambon Phan Thong, Amphoe Sai-Ngam, Kamphaeng Phet Province. 
Customers or people who are interested in the products of the Broom and Hammock Group, 
Bann Bor Kaew, Tambon Phan Thong, Amphoe Sai-Ngam, Kamphaeng Phet Province were 
the second sample group. The exact number of the second group is unknown hence 
selecting sample method was not based on probability. that the second group had 400 
samples. Tools used in this study were satisfaction rating questionnaire.  

The research’s result of product design development OTOP’s products from a small 
community enterprise: Broom and Hammock Group showed that the researched product, 
the hammock, had most customers in working age: 25-40 years old. Most samples were 
interested and satisfied with the packaging benefits. The satisfaction level was very satisfied 
with the average of 4.24. The next satisfaction was style and beauty. The satisfaction level 
was very satisfied with the average of 4.11. The next satisfaction regarding identity and 
added-value had satisfaction level in very satisfied with the average of 4.06, respectively. 
The acceptance of test products sold in two shops, OTOP shop and souvenir shop, was 
good. The sample group responded to the distribution well. Product’s success and problem 
follow-up revealed that customer’s satisfaction toward the new packaging. There was also 
increasing in the number of sale channels and shops. The researchers found that the 
souvenir shop is more attractive because there will be more customers to buy products as a 
souvenir for their relatives during major festivals. In managing the OTOP group, Broom and 
Hammock Group, Bann Bor Kaew, Tambon Phan Thong, Amphoe Sai-Ngam, Kamphaeng 
Phet, there was support in the management system for packaging that looks modern, 
convenient, and portable. The support extended to financial planning to calculate product’s 
cost and plan for a reasonable profit as well as develop online selling through to increase 
distribution channels and reach more customers. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีเป้าหมายของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” โดยที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
และแรงงานฝีมือในอาเซียนอย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี 2558 เป็นความท้า
ทายที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจส่งออก นําเข้า หรือผู้ที่ทําธุรกิจ
ภายในประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชนด้วย ดังนั้น
จะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่จะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ 
หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ท้าทายความสําเร็จ (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
,2559) 

สําหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนสืบเนื่องมากจากการเปิดเสรีการค้าดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่
รุนแรงในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ล้วนหันมาให้ความสําคัญกับการเพ่ิมศักยภาพชุมชน และใช้จุดแข็งของ
ชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการในการสร้างสัญลักษณ์
และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวัน อาจจะได้รับผลกระทบต่อคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพ่ิมสูงขึ้น อันเนื่อง
มากจากสินค้ามีคุณภาพต่ํา ราคาต้นทุนต่ํา หรือสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้เข้ามาวางจําหน่ายในประเทศ
ไทยได้มากขึ้น ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่หลากหลายและมีอํานาจในการต่อรองสูง ซึ่งนําไปสู่การ
กดดันทางราคา จึงทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มแข็งและเกิดต้นทุนในการปรับตัว 

จากสถานการณ์ทางการตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วทําให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดจํานวนมาก ส่งผลให้วงจรผลิตภัณฑ์สั้นลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะอยู่รอดใน
ตลาด จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความใหม่ แตกต่าง และเพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตรง
กับลักษณะความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงให้ดีขึ้น ถือว่ามีความ
จําเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการต้องทํา แต่ถ้าดีอยู่แล้ว ลูกค้ามีความพึงพอใจในปัจจุบันแล้วก็อย่าประมาท 
เพราะวันหนึ่งลูกค้าอาจจะเบื่อกับสินค้าที่มีอยู่เดิม ดังนั้น ผู้ประกอบการจําเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ 
ออกมาอยู่เสมอ เช่น ถ้าเป็นอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ก็ต้องมีเมนูใหม่ ๆ คิดค้นเพ่ิมรสชาติใหม่ ๆ ทดลองทําเป็น
สินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าลองชิมก่อน ถ้าลูกค้าชื่นชอบก็ค่อยผลิตเพ่ือจําหน่ายออกมาในปริมาณที่มากขึ้น ผู้ผลิต
บางรายอาจจะใช้วิธีผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด และวางจําหน่ายในบางพ้ืนที่เขตการขายเล็ก ๆ เพ่ือทดลอง
ตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าก่อนที่จะผลิตสินค้าเป็น Lot ใหญ่ 
เพ่ือวางจําหน่ายไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่ดี นอกจากนี้ในเชิงธุรกิจแล้วผู้ประกอบการ
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อาจใช้วิธีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมที่มีจุดเด่นอยู่แล้ว มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ามากขึ้น ด้วยการนําวัตถุดิบ
สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เราใส่ดีไซน์ลงไป เราใส่ฟังก์ชั่น หรือวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายลงไป ก็จะทํา
ให้รามีอํานาจการต่อรองกับผู้ประกอบการมากขึ้น ความคาดหวังที่มีต่อสินค้าหรือบริการที่จะได้รับก็เพ่ิมมาก
ขึ้น (ศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center,2557) 

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยนั้น ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค จึง
ทําให้ผู้ประกอบการชุมชนหลายรายเข้ามาแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นไปในทิศทางของการพัฒนา
ตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นให้มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทิศทางที่ดีขึ้น 
อาจจะมีผู้ประกอบการบางรายที่ยังมองข้ามความสําคัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงส่งผลต่อ
คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้เท่าที่ควร ทําให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการดังกล่าวนี้เสียโอกาสทางการตลาดไปไม่น้อย ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จึงต้องกัน
มาให้ความสําคัญในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
เสียหายและเพ่ิมคุณค่าทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็น
สิ่งหนึ่งช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น (สุทธิศักด์ กลิ่นแก้วณรงค์,2558) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ปรึกษาหารือกับทาง คุณพินณภา นาคไธสง ประธานกลุ่มไม้กวาด
เปลญวน บ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร มีคําสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าแต่การ
วางจําหน่ายนั้นจะต้องมีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและความสนใจของสินค้า จึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือขยายตลาดในการจําหน่ายสินค้า 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพทางการตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ร่วมศึกษาและพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมร่วมกับกลุ่มไม้กวาดเปลญวน บ้านบ่อแก้ว 
ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้
ให้ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าของกลุ่มโอทอป(OTOP)วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม กลุ่มไม้
กวาดเปลญวนบ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร  

2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม กลุ่มไม้กวาดเปล
ญวนบ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ  
 1.1.1 กลุ่มที่ 1 คือ ประชากรทั้งหมดของกลุ่มไม้กวาดเปลยวน บ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอ
ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวนทั้งหมด 20 คน 
 1.1.2 กลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีนํามาศึกษาครั้งนี้ คือ  
 1.2.1 ประชากรกลุ่มที่ 1 ประชากรทั้งหมดของกลุ่มไม้กวาดเปลยวน บ้านบ่อแก้ว ตําบลไทรงาม อําเภอ
ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวนทั้งหมด 20 คน  

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่แน่นอน จึงเลือกการสุ่มตัวอย่างตามแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยอาศัยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 
เลือกกลุ่มที่ใช้หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม้กวาดเปลยวน ฯลฯ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรกรณีไม่ทราบขนาดของประชากร ได้จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Cochran (สิทธิ์ ธีรสรณ์ , 2551:120)  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษาวิจัย 
เครื่องในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
2.1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เครื่องมือที่ใช้จะเป็น โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ ตัวสินค้า ตรายี่ห้อ และ

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ = คําบรรยาย + สัญลักษณ์ + ภาพพจน์ Design = Words 
+ Symbols + Image ดังรายละเอียดดังนี้ 

1) มีรูปแบบที่สวยงามโดดเด่นสะดุดตา 
2) มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าจากแหล่งอ่ืน 
3) มีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าที่ครบถ้วนและชัดเจน 
4) มีเครื่องหมายมาตรฐาน และสัญลักษณ์ต่างระบุไว้บนฉลาก 
โดยผลการพัฒนาได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ เน้นในเรื่องด้านการใช้งานกับการตลาดใช้ Likert 
Scale คือลักษณะคําถาม ให้เลือกตอบถึงความพึงพอใจ 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดย
ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาการวิจัย 

2.3 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการการสร้างโอกาสทางการตลาด การ
วางแผนการตลาด การบริหารการตลาด 

2.4 การประเมินการทดลองขายสินค้า 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือปรึกษาหารือกับกลุ่มไม้กวาดเปลญวน บ้านบ่อแก้ว ของคุณพินณภา 
นาคไธสงค์ เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่ม สินค้าของกลุ่ม รวมทั้งตลาดของผลิตภัณฑ์เพ่ือนําข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอกาสทางการตลาด 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์กับกลุ่มไม้กวาดเปลญวน บ้านบ่อแก้ว 
ขั้นตอนที่ 3 นําผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้มาวิจัย เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ผล ถ้าไม่พึงพอใจหรือมีความพึงพอใจในระดับน้อยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

โดยดูความต้องการของตลาด  
ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการการสร้างโอกาสทางการตลาด การ

วางแผนการตลาด การบริหารการตลาด 
ขั้นตอนที่ 6 ถ้าผลการวิเคราะห์ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ จะทดลองนําสินค้าไปขาย 

เสนอร้านค้าเพ่ือรับสินค้าไปขาย โดยผู้วิจัยจะให้กระบวนการความรู้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ นําเสนอช่องทาง
การจําหน่าย 

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการดําเนินงาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา การทดลอง เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูจากผลการทดลอง การสํารวจ ซึ่งจะมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์จะวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ เน้นในเรื่องด้านการใช้งานกับการตลาด 
จะวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์อ่านค่าผลการประเมิน มีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนในแต่ละระดับ ใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981, p. 82) ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ           คะแนน 
พึงพอใจมากที่สุด            5 
พึงพอใจมาก  4 
พึงพอใจปานกลาง     3 
พึงพอใจน้อย      2 
พึงพอใจน้อยที่สุด     1 
การแปลความหมาย           ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของลูกค้ามากท่ีสุด       4.50 – 5.00  
ความพึงพอใจของลูกค้ามาก       3.50 – 4.49 
ความพึงพอใจของลูกค้าปานกลาง       2.50 – 3.49  
ความพึงพอใจของลูกค้าน้อย       1.50 – 2.49  
ความพึงพอใจของลูกค้าน้อยที่สุด       1.00 – 1.49 
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การบริหารจัดการการสร้างโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด การบริหารการตลาด  ผู้วิจัย
ประผลประเมินหลังการทดลองขายสินค้า โดยบรรยายเชิงวิเคราะห์แบบพรรณนา 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 1.1 ผลการศึกษาบริบทของกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อสินค้า ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม 
กลุ่มไม้กวาดเปลญวน บ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า สินค้าที่ผู้วิจัย
ทําการศึกษาคือเปลญวน ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จัดอยู่กลุ่มในวัยทํางานที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 -40 ปี เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคหลัก จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เปลญวน โดยมีรายละเอียดการศึกษา
ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซ้ือเปลญวนจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งลักษณะ
ของการถักเปลจะถักปมไว้ด้านล่าง ผู้บริโภคเมื่อนําไปใช้แล้วจะไม่เจ็บ มีความรู้สบายตัวเมื่อใช้บริการ 
รองลงมาคือความคงทนของผลิตภัณฑ์ ซื้อแล้วสามารถใช้ได้นานซึ่งคุ้มค่ากับการเลือกซ้ือ 

ด้านราคา ราคาเปลญวนตั้งราคาขายปลีกต่อชิ้นไว้เท่ากับ 150 บาท และราคาขายส่งชิ้นละ 100 
บาท ซึ่งการซื้อเปลญวนส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อง่ายเพราะราคาไม่แพง และกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อ
แบบขายส่งและนําไปจําหน่ายต่อ 

ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ปัจจุบันช่องการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เปลญวนจะเป็นที่บ้านของประธาน
กลุ่มไม้กวาดเปลญวนบ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร และที่บ้านของสมาชิก
กลุ่ม 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า บรรจุ
ภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้อ เพราะสะดวกต่อการถือพกพา ลักษณะของรูปแบบผลิตภัณฑ์มีผลต่อการจดจําตรา
สินค้าและตัวผลิตภัณฑ์ สามารถเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในการเลือกซื้อเป็นของฝากโดยมีช่องทางการจัด
จําหน่ายเพิ่มมากขึ้น 

จากการศึกษาพบว่าทางกลุ่มฯ ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลญวน ซึ่งเดิมพบว่าผลิตภัณฑ์นี้
ไม่มีบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ถือพกพา หอบหิ้ว ได้ยาก ส่วนใหญ่เลือกซื้อเพราะนําไว้ใช้งานที่บ้านไม่นิยม
ซื้อเป็นของฝาก ทางกลุ่มไม้กวาดเปลญวนบ้านบ่อแก้วฯ จึงมีแนวคิดที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ขยายช่องทางการจัด
จําหน่ายและเพ่ิมกลุ่มลูกค้าซึ่งจะสามารถทําให้สินค้าเป็นกลุ่มขายของฝากและที่ระลึกได้  อีกทั้งยังไม่มีตรา
สินค้า ซึ่งถ้ามีกลุ่มลูกค้าสนใจก็ไม่สามารถท่ีจะติดต่อกลับไปยังผู้ผลิตได้ซึ่งจะทําให้เสียโอกาสทางการตลาดเป็น
อย่างมาก 
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  1.2 ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม กลุ่มไม้กวาด
เปลญวน บ้านบ่อแก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จึงได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบมี
ส่วนร่วมจากทางกลุ่มไม้กวาดเปลญวนและกลุ่มผู้วิจัย โดยได้เสนอแนวคิดร่วมกันทั้งหมด 4 แนวคิด และใน
การแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในเลือกบรรจุภัณฑ์แบบที่ 4 โดยมีข้อสรุปว่าบรรจุภัณฑ์แบบนี้มีลักษณะคงทน
เพราะเป็นผ้า ซึ่งถ้าบรรจุลงไปแล้วจะมีลักษณะรูปร่างกะทัดรัด และมีกระดาษสําหรับติดชื่อตรายี่ห้อ ผู้
จําหน่าย มีที่จับ สามารถที่จะพกหา หอบหิ้ว ได้โดยสะดวก อีกทั้งยังมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ํากว่าบรรจุภัณฑ์
แบบอ่ืนอีกด้วยจะทําให้ราคาที่บวกเพ่ิมในตัวผลิตภัณฑ์ไม่สูงมาก 
 

 
     รูปภาพที่ 1 บรรจุภัณฑ์เปลญวนที่พัฒนา 
   

  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 ชุด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 เพศชาย จํานวน 162 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 มีระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 มี
รายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมามีรายได้10,001 – 15,000 บาท 
จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบบรรจุเปลญวน 
พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 รองลงมามีความพึงพอใจด้านรูปแบบและความ
สวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และมีความพึงพอใจด้าน         
อัตลักษณ์และการเพิ่มมูลค่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ตามลําดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.63 สามารถวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้ 
   ด้านประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนา
นั้นมีความสะดวกต่อการจัดส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 รองลงมามีความคิดเห็นว่าบรรจุภัณฑ์นั้นสะดวกต่อการเก็บรักษา มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และมีความคิดเห็น
ว่าบรรจุภัณฑ์สามารถใช้เป็นสื่อเผยแพร่ ช่วยให้รู้รายละเอียด และแหล่งที่มีของสินค้าเพ่ิมขึ้น มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ตามลําดับ 
   ด้านรูปแบบและความสวยงาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเรื่องสีของบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงามและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 รองลงมา
มีความพึงพอใจเรื่องวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 มีความพึงพอใจต่อลักษณะบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม และทําให้ผู้บริโภคมี
ความสนใจในสินค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และมีความ
พึงพอใจต่อฉลากและตราสินค้ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.67 ตามลําดับ 
   ด้านอัตลักษณ์และการเ พ่ิมมูลค่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในเรื่อง
ความสามารถที่จะสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 รองลงมามีความพึงพอใจต่อวัสดุที่ใช้สามารถช่วยสร้างอัตลักษณ์และเพ่ิมมูลค่าได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 
  การกําหนดราคาขาย โดยราคาขายเปลญวนแบบเดิม มีมูลค่าขายปลีกเท่ากับชิ้นละ 150 บาท ขายส่ง
ชิ้นละ 100 บาท ค่าบรรจุภัณฑ์มีมูลค่าต้นทุนชิ้นละ 40 บาท โดยสั่งจากโรงงานขั้นต่ํา 500 ชิ้นขึ้นไป สามารถ
ตั้งราคาผลิตภัณฑ์เปลญวนที่พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ได้ในราคา ขายปลีกชิ้นละ 190 บาท ขายส่งชิ้นละ 140 
บาท ซึ่งถ้าขายเป็นของฝากสามารถพกพาหอบหิ้วได้ ขายตามห้างสรรพสินค้าได้ถือว่ามีราคาไม่สูงมากนัก การ
ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์นี้ผู้วิจัยทดลองนําไปเสนอผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน OTOP 
ร้านขายของฝากของที่ระลึก และห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งผลการตอบรับมีจํานวน 2 ร้าน ได้แก่ 
ร้าน OTOP และร้านขายของฝากของที่ระลึกได้ให้ความสนใจและตอบรับการวางสินค้าจําหน่าย การติดตาม
ผลสําเร็จหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้น 
เพราะมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สะดวกในการถือ หอบหิ้ว หรือการซื้อไปฝากบุคคลอ่ืน และเมื่อใช้
สินค้าเสร็จก็สามารถนําถุงบรรจุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์อ่ืนต่อไปได้ สร้างความน่าสนใจดึงดูดลูกค้าได้ ถือได้ว่า
เป็นการเพ่ิมกลุ่มลูกค้า อีกทางหนึ่งยังเป็นการเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย ซึ่งมีร้านจําหน่ายสินค้าของกลุ่มฯ เพ่ิม
มากขึ้น จากการวิจัยพบว่า ร้านขายของฝากจะมีความน่าสนใจมากกว่าเพราะจะมีกลุ่มลูกค้าซื้อกลับไปฝาก
ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านในช่วงเทศกาลสําคัญ  
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2. การบริหารจัดการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม 
  การบริหารจัดการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม กลุ่มไม้กวาดเปลญวนบ้านบ่อ
แก้ว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร มีการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารในเรื่องของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สะดวก สามารถถือพกพาได้ง่าย การวางแผนทางด้านการเงินในการคํานวณหา
ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการวางแผนกําไรที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/เปลญวน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าและการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าของกลุ่มโอทอป (OTOP) 
และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม พบว่าการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เปลญวนรูปแบบที่ 4 
มีรูปแบบสวยงาม สะดวกในการถือพกพา มีตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ราคาไม่แพงมากนัก พร้อมทั้งสามารถ
ขยายพ้ืนที่การจําหน่ายสินค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
เปลญวน  ทําให้สินค้ามีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้มากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในการ
วางจําหน่ายในร้านค้าทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ วิริยะกิจ
พัฒนา (2537) ที่กล่าวไว้ในทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ว่าหีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ (Package) มี
ความสําคัญต่อการตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทําให้ผู้บริโภคทราบถึง ชนิด ลักษณะ สรรพคุณของสินค้า 
ผู้บริโภคจึงมีความมั่นใจในสินค้ามากขึ้น และมีส่วนช่วยในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า ช่วยในการขยาย
ตลาดและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งช่วยในการเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้า และสอดคล้องกับทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของสุดาพร กุณพลบุตร (2552) ที่กล่าว
ว่าผู้บริโภคมีปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยมีการรับรู้ถึงความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก ซึ่งพิจารณาจาก ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย จากนั้นจึงมี
การตัดสินใจซื้อจากตรายี่ห้อ ร้านค้า ปริมาณ เวลา และวิธีในการชําระเงิน ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจซื้อเป็น
กระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ บนพ้ืนฐานหรือปัจจัยต่าง ๆ  

การบริหารจัดการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม มีกลไกการบริหารสนับสนุนใน
เรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนทางด้านการเงินในการคํานวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์และการวางแผน
กําไรที่เหมาะสม การพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าและ
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวี กฤษณะภูติ (2556) เรื่องการจัดการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน : การเรียนรู้จากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมและทอผ้าฝ้ายในจังหวัดขอนแก่น พบว่า กลุ่มอาชีพทอ
ผ้ามีการจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่การจัดการด้านการบริหารกลุ่ม การจัดการด้านการวางแผนการผลิต การ
จัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการ
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ประชาสัมพันธ์ การจัดการด้านการเงิน และการจัดการด้านการทําบัญชี เพ่ือให้การบริหารจัดการกลุ่ม
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบของประชาชนทั่วไป พบว่า ภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ 
มีความสะดวกต่อการจัดส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.34 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่นี้ออกแบบมาให้สะดวกในการจัดส่งและสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนคเรศ ชัยแก้ว และคณะ(2556) เรื่องการศึกษาและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง จังหวัดลําพูน ที่กล่าวว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลําไยอบแห้ง 
จังหวัดลําพูนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยมีความพึงพอใจในเรื่องสร้างความทรงจํา น่าประทับใจ
มากที่สุด รองลงมาอํานวยความสะดวกในการหิ้วถือนําพาได้สะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสร้างความทรงจํา น่าประทับใจ 
และสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 

1.  ควรมีผู้ดูแลระบบการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จะทําให้การขายสินค้ามียอดขายเพ่ิม

มากขึ้น  

2.  ควรมีการสอบถามเพ่ิมเติมในการนําสินค้าไปวางตามร้านค้าทั่วไป หรือร้านค้าขายของที่ระลึก 

จะสามารถทําให้ขยายตลาดได้มากข้ึน 

3.  ควรมีการตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง คําอธิบายหรือลักษณะข้อความของสินค้าเพ่ือให้มี

ความทันสมัยอยู่เสมอ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เปลญวนควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบบ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความ
ทันสมัยและตรงกับกลุ่มลูกค้า 
 2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควรจะสํารวจร้านค้า หรือช่องทางการจัดจําหน่ายก่อนที่จะมีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ 
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