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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง ให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กลุ่มวิจัยตัวอย่างที่ใช้
คือ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และป้ายฉลาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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และจากการประชุมกลุ่มย่อยและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 1 รูปแบบ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจ
ในความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ และป้ายฉลาก ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 
ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์, การตัดสินใจซื้อ, เครื่องแกงปักษ์ใต้ 
 
Abstract 
 The propose of this paper was to the packaging development of southern curry 
paste of the community enterprise in a case study of  Ban Khok Muang, Khlong Hoi Khog 
District, Songkhla Province. The data was collected by structured interview from product 
design experts, packaging and label professionals, and entrepreneur of the community 
enterprise in a case study of  Ban Khok Muang. This research was quantitative research 
and qualitative research.  Data analysis used are mean and standard deviation.  The 
packaging development of southern curry paste of  Ban Khok Muang in a case study of 
The Community Enterprise in a Case Study of  Ban Khok Muang consist of 1 forms. The 
professionals were high to highest satisfaction for packaging and label. 
Keywords: Packaging , Buying Decision, Southern Curry Paste Products   

 
บทน า 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะ
ท าให้มีรายได้ เกิดการจ้างงาน และยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น เกิดการพัฒนา ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (Wongburan, H. & Nonthapot, 
S., 2016) จากข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว Tourism Economic Review พบว่า ในปี พ.ศ. 
2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จ านวน 456,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 
จากรายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด (พรรณี  สวนเพลง และคณะ, 2559) และจากข้อมูลรายได้
ของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมจากอาหารและเครื่องดื่มของชาวต่างชาติ เมื่อปี 
พ.ศ. 2558 – 2559 พบว่ามีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก 282,010.29 ล้านบาท เป็น 315,225.72 ล้านบาท (กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ส่วนหนึ่งเพราะความมีเสน่ห์ของอาหารไทย จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งใน
ด้านรสชาติอาหาร การใส่ใจตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานอย่างประณีต ทั้งในด้านโภชนาการอาหาร
ไทยที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และครบทั้งรูป รส กลิ่น เสียง ท าให้เป็นที่นิยมของคนทุกเชื้อชาติ และจาก
ข้อมูล World Tourism Organization (WTO, 2012) พบว่า ธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศเติบโต
มาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยขยายตัวตามไปด้วย ท าให้อาหารไทยบางชนิดเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึง CNN Travel ได้จัดอันดับอาหารไทยติด 1 ใน 10 ของอาหารต่างประเทศที่
มีวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่ดีที่สุด (Thebangkokinsight, 2562)  

https://www.thebangkokinsight.com/169993/
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หากพูดถึงอาหารประจ าภาคใต้ หลายคนนึกถึงอาหารที่มีรสชาติเข้มข้น จัดจ้าน เผ็ดร้อน เช่น แกง
ส้ม แกงเผ็ด แกงกะทิ พริกแกง เป็นต้น โดยใช้วัตถุดิบของแต่ละชุมชน เช่น พริกแห้ง พริกสด กระเทียม 
หัวหอม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด เป็นส่วนประกอบในการจัดท าเครื่องแกง และในส่วนของน้ าพริกแกง หรือที่
เรียกว่า เครื่องแกง (ตามเครื่องหมายของ มผช. 129/2556) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเครื่องเทศและ
สมุนไพรต่าง ๆ เช่น พริกแห้ง พริกสด กระเทียม หัวหอม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด บดผสมให้เข้ากัน อาจมี
ส่วนประกอบอื่น เช่น กะปิ น้ าตาล น้ าปลา เกลือ แล้วอาจผสมกับกะทิหรือน้ ามันบริโภคตามส่วนประกอบ 
ของน้ าพริกแกงแต่ละชนิด น าไปประกอบอาหารได้ทันที (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558) จากการ 
ศึกษาเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้โคกม่วง หมู่ที่ 8 ต าบล
โคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงโคกม่วง เป็นการรวมตัว
กันเพ่ือรับซื้อผลิตผลของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น พริกแห้ง พริกสด กระเทียม หัวหอม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด 
เป็นต้น และน ามาแปรรูปเป็นเครื่องแกง 3 ชนิด คือ แกงส้ม แกงกะทิ และแกงเผ็ด เพ่ือจ าหน่าย สร้าง
รายได้เสริมให้กับสมาชิก ปัจจุบันด าเนินงานมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 13 ปี มีสมาชิกในกลุ่ม 25 คน แต่
ปัญหาและอุปสรรค์ต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใตโ้คกม่วง  ประเด็นหลัก ๆ ที่ส าคัญ 
คือ ผลิตภัณฑ์ ยังใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่โดดเด่น หรือดึงดูดใจผู้บริโภค อีกทั้ง ขาดความสะอาด ใช้วัสดุที่ไม่
แข็งแรง ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและการขนส่ง ดังนั้น เพ่ือให้สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง
ปักษ์ใต้โคกม่วง สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้เพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ผู้วิจัย มีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ ที่เน้นความทันสมัย เรียบง่าย มีความคงทน และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้ 
ใช้งานสะดวก และช่วยให้สินค้าได้รับการตอบรับในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น จึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    

1. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อศึกษาต้นทุนของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากต่อ 1 หน่วยของเครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องแกงบ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
 การศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ปลอดภัย สวยงาม และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เพ่ิมข้ึน 
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2. ได้ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากต่อ 1 หน่วยของเครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องแกงบ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  

3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ และเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของฝากให้กับนักท่องเที่ยว    
 
แนวคิดและทฤษฎี  

1. วัตถุดิบ (Raw Material) วัตถุดิบเป็นวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือผลิตสินค้าตามคุณสมบัติ 
ที่ก าหนดโดยฝ่ายผลิต ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิต เช่น ผู้ผลิตท าการ
ผลิตสินค้า และการตัดสินใจเรื่องประเภทของวัตถุดิบ ผู้ผลิตจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค
ตลอดจนต้นทุนในการผลิตและความสามารถของบุคลากรในการจัดหาวัตถุดิบ (ชลธิศ  ดาราวงษ์, 2560) 

2. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ผู้ขายได้ท าการเสนอขายต่อผู้บริโภคและสามารถตอบ 
สนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน และคณะ, 2562) 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา (Schiffman, L., & Kanuk, L., 2010) 

5. บรรจุภัณฑ์ หมายถึง การน าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์หลัก ๆ จะประกอบด้วย รูปทรง สี ตัวอักษร วัสดุ
บรรจุภัณฑ์ และ กราฟฟิก (วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง และคณะ, 2561) ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ที่ดีสามารถปกป้อง
ตัวสินค้า รักษาคุณภาพ จัดรูปร่างสินค้าให้มีความเหมาะสม สะดวกในการเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายสินค้า 
บ่งชี้หรือแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับชนิด คุณภาพและแหล่งที่มาหรือ จุดหมายปลายทาง 
(สมพงษ ์ เฟ่ืองอารมย์, 2550)  

6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตัวเมื่อบุคคลได้รับสิ่งจากที่ต้องการ อาจอยู่ในรูปของ
ความสมหวังหรือความผิดหวังซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวัง ดังนั้น ถ้าการรับรู้ต่อ
สิ่งที่ต้องการท าให้ลูกค้าเกิดความสมหวังเมื่อเทียบกับความคาดหวัง เกิดเป็นความพึงพอใจ (Kotler, 2000) 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านโคกม่วง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีขอบเขตดังนี้  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็น การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และ
ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากต่อ 1 หน่วยของเครื่องแกง 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
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3. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษากลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ซื้อ 
เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการศึกษา และการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยศึกษา
ความพึงพอใจในความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ และป้ายฉลาก ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ และ
ป้ายฉลากเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) 
ในรูปแบบงานวิจัยและการพัฒนา (Research and Development: R&D) กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และป้ายฉลาก
เครื่องแกง 2 ชนิดคือ เครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือ และเครื่องแกงส้มสูตรมะขามอ่อน โดยใช้การประชุม
กลุ่มย่อยเพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา และปรับแก้ตามข้อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงปักษ์ใตบ้้านโคกม่วง   
 วิธีการด าเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์
ใตบ้้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ด าเนินการดังนี้ 
 

พัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ์
เครื่องแกงปักษ์ใต้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

บรรจุภัณฑ ์
- การรักษาสินค้าภายใน 
- การตรวจสอบสินค้าภายใน 
- รูปแบบ 
- ขนาด 
- การใช้ประโยชน ์

ต้นทุนของบรรจุภณัฑ์และ 
ป้ายฉลากของเครื่องแกงปักษ์ใต ้

ป้ายฉลากบรรจุภัณฑ ์
- รูปแบบสวยงาม 
- รูปภาพ และตัวอักษรคมชัด 
- ตราสินค้า 
- ความเป็นเอกลักษณ ์
- จุดเด่น 
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 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต้องการจะศึกษา เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตของการออกแบบแบบสอบถาม 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และป้ายฉลากเครื่องแกงบ้านโคกม่วง 

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ านวน 10 คน จากการคัดเลือกตัวแทนแบบเจาะจง ที่มีความรู้ใน
การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ และป้ายฉลาก เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับน ามาปฏิบัติการออกแบบบรรจุ 
ภัณฑ์ และป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงปักษ์ใตบ้้านโคกม่วง   
 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง และน าเสนอต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องแกงปักษ์ใต ้บ้านโคกม่วง จ านวน 10 คน เพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหลือเพียง 1 บรรจุภัณฑ์  

ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงปักษ์ใตบ้้านโคกม่วง และน าเสนอต่อผู้ทรง 
คุณวุฒิเพ่ือพิจารณา ปรับแก้ตามข้อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงปักษ์ใต้
บ้านโคกม่วง   

ขั้นตอนที่  5 ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผู้วิจัยมีเกณฑ์การแปลความหมาย (พล  เหลืองรังษี, 
2561) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ขั้นตอนที่ 6 ค านวณต้นทุนของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากต่อ 1 หน่วย (หน่วย:กระปุก) และจาก

การสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านโคกม่วง อ าเภอคลอง
หอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ านวน 10 คน  
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้ 
บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง        
ปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสถาบัน 
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นวัตกรรมสุขภาพและความงามแห่งเอเชีย ได้น าบรรจุภัณฑ์แบบเก่ามาวิเคราะห์ ดังภาพประกอบที่ 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่2 แสดงบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์เครื่องแกงบ้านโคกม่วง 
 

 1.1 ผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ านวน 10 คน จากการคัดเลือกตัวแทนแบบเจาะจง ที่มีความรู้ใน
การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ โดยการประชุมกลุ่มย่อย และมีมติคือ  

ด้านการรักษาสินค้าภายใน: สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้  
ด้านการตรวจสอบสินค้าภายใน:   สามารถมองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน 
ด้านรูปแบบ:   เน้นความทันสมัย เรียบง่าย และสะดวกในการบริโภค 
ด้านขนาด:   รูปแบบ ขนาดที่เหมาะสม และพกพาได้สะดวก  
ด้านการใช้ประโยชน์:  มีความคงทน 
ด้านต้นทุนบรรจุภัณฑ์:   ราคาต่อหน่วย ประมาณ 4-6 บาทต่อชิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ 
    กับปริมาณที่ซื้อในแต่ละครั้ง 

 นักศึกษา อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสถาบันนวัตกรรม
สุขภาพและความงามแห่งเอเชีย ได้น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และสัมภาษณ์ มาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
จ านวน 2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ดังภาพประกอบที่ 3 
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ภาพประกอบที ่3 แสดงบรรจุภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปักษ์ใต้ บ้านโคกม่วง 

 

น าบรรจุภัณฑ์ที่ได้ 2 บรรจุภัณฑ์ น าเสนอต่อกลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง จ านวน 
10 คน เพ่ือคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหลือเพียง 1 บรรจุภัณฑ์ และเห็นชอบตามบรรจุภัณฑ์แบบกระปุก แบบ 
ที่ 2 เนื่องจากสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้  มองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน มีความทันสมัย 
เรียบง่าย สะดวกในการบริโภค รูปแบบ ขนาดที่เหมาะสม พกพาได้สะดวก มีความคงทนเมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงบ้านโคกม่วง ลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณ 100-150 กรัม มีปริมาณที่เหมาะสมพอดี 

1.2 การออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ 
 จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้ บ้านโคกม่วง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ านวน 10 คน จากการคัดเลือกตัวแทนแบบเจาะจง ที่มีความรู้ใน
ออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยการประชุมกลุ่มย่อย และมีมติคือ  

ด้านรูปแบบ:    สวยงาม ให้รายละเอียดของข้อมูลสินค้าได้ครบถ้วน เช่น ราคา 
, วัตถุดิบ, วิธีเก็บรักษา 

 ด้านรูปภาพและตัวอักษร:  มีความคมชัด สร้างความน่าจดจ า 
ด้านตราสินค้า:   มีความโดดเด่น แสดงชื่อตราสินค้าได้อย่างชัดเจน  
มีความเป็นเอกลักษณ์:  เน้นสีที่สว่าง สดใส ให้ความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา  

   สามารถสื่อถึง ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกง และวัตถุดิบภายในได้  

บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก แบบท่ี 1  
รูป       ทรงกลม 
ขนาดบรรจุ  100-200 กรัม  
ความกว้าง   6.2 ซม. 
ความสูง      5.5 ซม. 

บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก แบบท่ี 2  
รูป      ทรงกลม 
ขนาดบรรจุ  100-150 กรัม  
ความกว้าง   7.5 ซม. 
ความสูง      4.0 ซม. 
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จุดเด่น:    เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพ 
ด้านต้นทุน:    ราคาต่อหน่วย ประมาณ 1-2 บาทต่อชิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ 

   ปริมาณที่ซ้ือในแต่ละครั้ง 
 

น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และสัมภาษณ์ มาใช้ในการพัฒนาป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้ บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ านวน 2 รูปแบบ 
(เครื่องแกงส้มสูตรมะขามอ่อน และเครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือดังภาพประกอบที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่4 แสดงป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงทั้ง 2 ประเภท 
 

หลังจากนั้น น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของ
เครื่องแกงทั้ง 2 ประเภท สรุปข้อมูลดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกง 
 

ความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ ์
เครื่องแกงส้มสูตรมะขามอ่อน เครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1. รูปแบบสวยงาม สร้างความนา่จดจ า 3.40 0.55 ปานกลาง 3.80 0.45 มาก 

รูปภาพมีความคมชัด เน้นสีที่สวา่ง สดใส 
และสามารถบ่งบอกถึงสินค้าได้ 

3.60 0.55 มาก 3.60 0.55 มาก 

2. แสดงชื่อตราสนิค้าได้อย่างชัดเจน 3.20 0.45 ปานกลาง 3.40 0.55 ปานกลาง 
3. แสดงถึงความเปน็เอกลักษณ์ 3.20 0.45 ปานกลาง 3.40 0.55 ปานกลาง 

บอกถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ให้
รายละเอียดข้อมูลสินคา้ได้ครบถ้วน 

2.80 0.45 ปานกลาง 3.20 0.45 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.30 ปานกลาง 3.48 0.23 มาก 

 

ป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ 
เครื่องแกงส้มสูตรมะขามอ่อน 

 

ป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ 
เครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือ 
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จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์
ของเครื่องแกงทั้ง 2 ประเภท ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของ
ป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือ โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.48, S.D.= 0.30 ) มากกว่าความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงส้ม
สูตรมะขามอ่อน โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.24, S.D.= 0.23) 
โดยมีข้อเสนอแนะดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
บรรจุภัณฑ์เครื่องแกงส้ม สูตรมะขามอ่อน บรรจุภัณฑ์เครื่องแกงเผ็ด สูตรเห็ดหลินจือ 
1. ไม่มีราคา 
2. รูปภาพที่ใช้ประกอบไม่มีความโดดเด่น 
3. สีที่ใช้ บรรจุภัณฑ์แกงส้มควรใช้สีเหลือง หรือ ส้ม 
4. ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเบอร์โทร ที่จะติดต่อทาง 
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 
5. ไม่มี วันผลิต วันหมดอายุ 

1. ไม่มีราคา 
2. รูปภาพที่ใช้ประกอบไม่มีความโดดเด่น 
3. สีที่ใช้ บรรจุภัณฑ์แกงเผ็ดควรใช้ สีแดง หรือ เขียว 
4. ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเบอร์โทร ที่จะติดต่อทาง 
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 
5. ไม่มี วันผลิต วันหมดอายุ 

 

การปรับปรุง แก้ไข บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก ตามแบบข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
ออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ ดังภาพประกอบที่ 5-6 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพประกอบที ่5 แสดงป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงทั้ง 2 ประเภท (ส่วนฝา) 
 

  

ป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ 
เครื่องแกงส้มสูตรมะขามอ่อน (ส่วนฝา) 

ป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ 
เครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือ (ส่วนฝา) 
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ภาพประกอบที ่6 แสดงป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงทั้ง 2 ประเภท (ส่วนข้างกระปุก) 
 

 หลังจากนั้น น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของ
เครื่องแกงทั้ง 2 ประเภท หลังปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปข้อมูลดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงทั้ง  
              2 ประเภท หลังปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ 

เครื่องแกงส้มสูตรมะขามอ่อน เครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือ 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1. รูปแบบสวยงาม สร้างความน่าจดจ า 4.40 0.55 มาก 4.20 0.45 มาก 
2. รูปภาพมีความคมชัด เน้นสีที่สว่าง 
สดใส และสามารถบ่งบอกถึงสินค้าได้ 

4.60 0.55 
มาก
ที่สุด 

4.40 0.55 มาก 

3. แสดงชื่อตราสินค้าได้อย่างชัดเจน 4.40 0.89 มาก 4.20 0.84 มาก 
4. แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ 4.20 0.45 มาก 4.00 0.71 มาก 
5. บอกถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ให้ราย 
ละเอียดข้อมูลสินค้าได้ครบถ้วน 

4.00 0.71 มาก 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.23 มาก 4.28 0.23 มาก 
 

จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของ
เครื่องแกงทั้ง 2 ประเภท หลังปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงส้มสูตรมะขามอ่อน โดยมีความ
พึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ( x =4.32, S.D.= 0.23) มากกว่าความเหมาะสมของป้าย
ฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือ โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง   ( x =4.28, S.D.= 0.23) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ หลังปรับแก้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
บรรจุภัณฑ์เครื่องแกงส้ม สูตรมะขามอ่อน บรรจุภัณฑ์เครื่องแกงเผ็ด สูตรเห็ดหลิน 

1. สโลแกน ความอร่อยรูปแบบใหม่ ที่มาพร้อมกับ
การบ ารุงสุขภาพ 

1. สโลแกน ความอร่อยรูปแบบใหม่ ที่มาพร้อมกับ
การบ ารุงสุขภาพ 

2. จุดขาย คือ ไม่ต้องใส่มะนาวเพ่ิม 
3. ตัวอักษร มีความโดดเด่น และข้อมูลครบถ้วน 
เช่น ราคา, วัตถุดิบ, วิธีเก็บรักษา 
4. รูปภาพ มีความคมชัด และสามารถบ่งบอกถึง
สินค้าได้ 
5. สีที่ใช้คือ สีเหลือง เป็นสีที่สว่างที่สุด ให้ความรู้สึก
สดชื่น มีชีวิตชีวา สื่อถึงผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้มและ
วัตถุดิบภายในได้ อีกท้ังสีเหลืองเข้ม เป็นสีที่เข้ม 
คงทน ท าให้เกิดความรู้สึกว่าบรรจุภัณฑ์นั้นแข็งแรง 

2. จุดขาย คือ สูตรเห็ดหลินจือ 
3. ตัวอักษร มีความโดดเด่น และข้อมูลครบถ้วน เช่น 
ราคา, วัตถุดิบ, วิธีเก็บรักษา 
4. รูปภาพ มีความคมชัด และสามารถบ่งบอกถึง
สินค้าได้ 
5. สีที่ใช้คือ สีแดง สื่อถึงความร้อนแรง สื่อถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเผ็ด และวัตถุดิบภายในได้ อีกท้ัง
สีแดงเข้มเป็นสีที่เข้ม คงทน ท าให้เกิดความรู้สึกว่า
บรรจุภัณฑ์นั้นแข็งแรง 

 

2. การค านวณต้นทุนของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากต่อ 1 หน่วย  
หลังจากทีได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากของเครื่องแกงทั้ง 2 ประเภท ต่อไปได้มีการค านวณ

ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากต่อ 1 หน่วย (หน่วย:กระปุก) ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 ต้นทุนรวมของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากของเครื่องแกง ต่อ 1 หน่วย (หน่วย:กระปุก) 
 

วัสดุ/อุปกรณ์ ต้นทุน หมายเหตุ 
1. กระปุก 4 บาท/กระปุก 

ต้นทุนในการผลิตแปรผันตามราคาวัสดุ/
อุปกรณ์ ของท้องตลาด  

2. สติกเกอร์ป้ายฉลาก 1.8 บาท/กระปุก 

3. พลาสติกปิดฝาบรรจุภัณฑ์ 1 บาท/กระปุก 
 

ข้อมูลจากตารางที่ 5 เป็นการค านวณต้นทุนรวมของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากของเครื่องแกงต่อ 
1 หน่วย (หน่วย:กระปุก) ซึ่งเป็นราคาที่ประธานกลุ่ม และตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง
บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รับได้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์
ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สรุปได้ว่า ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง ของ
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พบว่า 1) ขนาด
ของสินค้า เป็นรูปทรงกลม ขนาดบรรจุ 100-150 กรัม ความกว้าง 7.5 ซม. ความสูง 4.0 ซม. 2) ด้านการ
เก็บรักษาคือ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นาน 3) ด้านการตรวจสอบสินค้าภายในสามารถ
มองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน 4) ด้านรูปแบบ เน้นความทันสมัย เรียบง่าย และสะดวกในการบริโภค 5) ด้าน
ขนาด มีรูปแบบ ขนาดที่เหมาะสม และพกพาได้สะดวก และ 6) ด้านการใช้ประโยชน์ มีความคงทน และ
ผลการออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พบว่า 1) ด้านรูปแบบ มีความสวยงาม ให้รายละเอียดของข้อมูลสินค้า
ได้ครบถ้วน เช่น ราคา, วัตถุดิบ, วิธีเก็บรักษา 2) ด้านรูปภาพและตัวอักษร มีความคมชัด สร้างความน่าจดจ า 
3) ด้านตราสินค้า มีความโดดเด่น แสดงชื่อตราสินค้าได้อย่างชัดเจน 4) ด้านความเป็นเอกลักษณ์ เน้นสีที่
สว่าง สดใส ให้ความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา สามารถสื่อถึง ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกง และวัตถุดิบภายในได้         
5) ด้านจุดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นสุขภาพ ทั้งนี้ การผลิตเครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้
บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ผลิตเครื่องแกง 2 ชนิดคือ เครื่องแกงเผ็ดสูตรเห็ดหลินจือ  
และเครื่องแกงส้มสูตรมะขามอ่อน ซึ่งทั้ง 2 สูตร มีจุดเด่นคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพ และวัตถุดิบทั้ง
พริก ตะไคร้ ขมิ้น พริกไทย เห็ดหลินจือ และ มะขามอ่อน เป็นต้น ล้วนเป็นสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนบ้านโคก
ม่วง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชลธิศ ดาราวงษ์ (2560) คือ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือผลิต
สินค้า  ผู้ผลิตจะต้องค านึงถึงต้นทุนในการผลิตและความสามารถของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
จัดหาวัตถุดิบ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับ Kotler (2000) คือ เมื่อผู้บริโภค
เกิดการรับรู้ต่อสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการท าให้ผู้บริโภคเกิดความสมหวังเมื่อเทียบกับความคาดหวัง จะเกิดเป็น
ความพึงพอใจ 
 ส าหรับผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และป้ายฉลากเครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์
ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้สอดคล้องกับ วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และคณะ (2561) 
พบว่า องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์หลัก ๆ จะประกอบด้วย รูปทรง สี ตัวอักษร วัสดุบรรจุภัณฑ์ และกราฟฟิก 
และสอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์  เฟ่ืองอารมย์ (2550) พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่ดีสามารถปกป้องตัวสินค้า 
รักษาคุณภาพ จัดรูปร่างสินค้าให้มีความเหมาะสม สะดวกในการเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายสินค้า บ่งชี้หรือ
แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับชนิด คุณภาพและแหล่งที่มาหรือ จุดหมายปลายทาง และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ มณีรัตน์  รัตนพันธ์ (2556) พบว่า ตราสินค้า และฉลากสินค้าท่ีดีจะต้องแสดง
รายละเอียด วันที่ผลิต วันหมดอายุ ราคา ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ แหล่งผลิต โดยมีความสวยงามทันสมัย และ
แสดงเอกลักษณ์เฉพาะ และสอดคล้องกับ ปทุมวรรณ  ทองตราชู (2557) พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้ยางพาราหูแร่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
การมีบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และป้ายฉลากท่ีสวยงาม เหมาะสมกับสินค้า และมีความโดดเด่น เพ่ือสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าได้มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ ณัฐนันท์  วิริยะวิทย์ (2559) พบว่า การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และสื่อประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดความสนใจของผู้บริโภค สินค้าจะขายดีหรือไม่ขึ้น 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1913 

 

อยู่กับผลิตภัณฑ์ ต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และความสวยงาม และสอดคล้องกับ ฐิตาวรรณ  สุประพาส และ 
คณะ (2561) นั่นคือ บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคหยิบมาพิจารณา โดยให้ความส าคัญในเรื่ องของ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และสอดคล้องกับ 
กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน และคณะ (2562) พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้ท าการเสนอขายต่อผู้บริโภคจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น หากรูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม โดดเด่น สามารถ
ดึงดูดใจผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภค รวมถึงการใช้วัสดุที่แข็งแรง จะไม่เกิดปัญหาในการจัดเก็บและการขนส่ง และ
ท้ายสุด จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้รับการตอบรับในเชิงพาณิชย์มาก
ยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบ ว่าบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่มีขนาดของสินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นาน มองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน ความทันสมัย เรียบง่าย 
สะดวกในการบริโภค มีรูปแบบเหมาะสม พกพาสะดวก และการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวันหมด 
อายุ ราคา เครื่องหมายรับรองคุณภาพจากองค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้า
และสื่อถึงเอกลักษณ์ของสินค้า เหมาะกับการซื้อเป็นของฝาก และสามารถเผยแพร่แนะน า สถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลา ได้เป็นอย่างดี เสมือนเป็นการเชื่อมโยงตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกับการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาไปพร้อม ๆ กัน 
 2. ควรมีการฝึกอบรมผู้ประกอบการในความรู้ เรื่องการตลาดออนไลน์ การผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง สามารถพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อไป และท้ายสุดสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื่องแกงปักษ์ใต้บ้านโคกม่วง มีรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน เกิดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน พ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
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