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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคมีดังนี้ 1) เพื่อสรางกระบวนการออกแบบตราสินคาและ บรรจุภัณฑแบบชุมชน มีสวนรวม 2) เพ่ือ

พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร โดยชุมชน มีสวนรวม 3) เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาและบรรจุภัณฑที่สามารถ

นำไปใชสงเสริมการตลาด ผูวิจัยไดสนทนากลุมและออกแบบโดยมีสวนรวมกับชุมชน พบวาการออกแบบตราสินคาและบรรจุ

ภัณฑ โดยใชแนวคิด Participatory action research; PAR ทำใหไดกระบวนการที่มาของขอมูลเชิงลึก   ที่สามารถนำไปใช

เปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร 

เพื่อนำขอมูลออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑทั้งหมด 3 รูปแบบ เพื่อนำไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ และสอบถามชุมชนแบบมี

สวนรวม พบวา การออกแบบมุงเนนใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุม โดยทางกลุมสรุปใหใช คำวา “ปาลมทอง” และตกแตงดวย

กราฟกรูปใบปาลมสีทองผสมผสานกับรูปผึ้ง ซึ่งมาจากเรื่องเลาที่มาของพระธาตุนาคราชปาลมทองและเปนที่มาของวัตถุดิบ

หลัก ดานตนทุนเมื่อเทียบกับยอดขายประมาณการตอเดือน 20 กอน จะสามารถสรางกำไรใหแกสมาชิกในกลุมจำนวน 30 คน 

เฉลี่ยคนละ 43.21 บาทตอเดือน เมื่อเทียบกับกำไรจากบรรจุภัณฑเดิมที่ไดรับคนละ 4.45 บาท จะมีมูลคาสูงขึ้นถึง 11 เทา 

เมื่อนำไปประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภค จำนวน 100 คน โดยใชกรอบ

แนวคิดดานการตลาด 4P พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดดานรูปแบบผลิตภัณฑ 

(Product) มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.41) สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.53)  

 

คำสำคัญ : กระบวนการสรางคุณคา, ตราสินคา, บรรจุภัณฑ, ชุมชนมีสวนรวม  
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Abstract 

This study aims to 1 ) create brand and packaging design processes with community participation, 

2) develop brands and packaging to suit the Sufficiency Economy Herbal Soap Group of Phrae Province with 

community participation, and 3 ) assess the satisfaction of the Sufficiency Economy Herbal Soap Group of 

Phrae Province and consumer groups with the brand and packaging that can be applied for marketing 

promotion. After group discussions and designing with participation by the community, the researcher found 

that the brand and packaging design using participatory action research (PAR) approach led to an insightful 

process. This process can be used to guide the design and development of brand and packaging with 

community participation of the Sufficiency Economy Herbal Soap. All 3 types of brand design and packaging 

information were brought to consult with the participatory experts and community.  Focusing on the group’s 

identity, they concluded that the word “Golden Palm” is branded and decorated with graphics of golden 

palm leaves and bees which come from the story of the origin of Phra That Nakarat Palmthong and is the 

origin of the main raw material. In terms of cost, compared with estimated sales per month, 2 0  bars will 

generate profit for 3 0  members of the group, an average of 4 3 . 2 1  baht per month per person. When 

compared to the original packaging profit received at 4.45 baht per person, it will be 11 times higher. When 

assessing the satisfaction of the Sufficiency Economy Herbal Soap, Phrae Province and 100 consumers using 

the 4P marketing concept, it was found that the consumers were satisfied at a high level.  The satisfaction 

was the most in term of product form (Product), satisfaction at a high level (�̅�= 4.41), standard deviation 

(S.D.= 0.53).  

 

Keywords: value creation process, brand, packaging, community participation 

 

1. บทนำ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

(2560–2564) ไดกำหนดเปนยุทธศาสตรสำคัญที่สอดคลอง

กัน โดยเฉพาะเรื ่องการสรางความเขมแข็งจากภายใน 

ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผาน

กลไก “ไทยนิยม อยางยั่งยนื” รัฐบาลปจจุบันใหความสำคัญ

ของการมีสวนรวมในการรวมกันพัฒนาประเทศในสามภาค

สวน ไดแก ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  โดยเอา

ความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง และรวมกันบริหารกันเอง 

หรือการกระจายอำนาจ (Decentralization) โดยในสวน

ของการพัฒนาผูประกอบการวสิาหกิจชุมชน โดยใหแนวทาง

นโยบายประชารัฐ จะสรางความยั่งยืนใหกับผูประกอบการ

เหลานี ้ได  เนื ่องจากปญหาหลักของผู ประกอบการคือ 

สถานที่จำหนายสินคาและจากนโยบายที่ผานมาพบวามีการ

สนับสนุนอยางตอเนื ่องที ่จะไดชุมชน มีความเขมแข็ง       

และยั่งยืน โดยผานกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่ขับเคลื่อนโดย

ภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

ชุมชนชุมชนตาง ๆ นี้ ก็ไดผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑออกมา

จำนวนมาก ทั ้งที ่มีคุณภาพและ ไมมีคุณภาพ สินคาบาง

ประเภทก็ประสบปญหาทางดานการตลาด การไมยอมรับ

ของผูบริโภคหรือแมกระทั่งการไมยอมรับของผูประกอบการ

คาปลีกที่ไมยอมจำหนายสินคาที่มาจากชุมชนจากการเก็บ

ขอมูลผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ แพร และ

นาน พบวา ผลิตภัณฑมีปญหาดาน มาตรฐาน ตราสินคา

และบรรจุภัณฑที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
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ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑไมตรงกับความตองการของตลาด 

บรรจุภัณฑยังไมสื่อสารถึง DNA อัตลักษณของชุมชน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีปณิธานในการพัฒนา

ทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน จึงมีโครงการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ แพร และนาน    

โดยผานกระบวนการพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัย        

มีเปาหมายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับการยอมรับ

จากผู บริโภค ผลิตภัณฑมีมาตรฐานที่ส ังคมยอมรับและ

สามารถแขงขันได นำไปสูการยกระดับการดำเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการในชุมชนที่มีสินคาหรือผลิตภัณฑใหมีความ

มั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ตอไป สอดคลองกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในดานพันธกิจสัมพันธกับการ

พัฒนาทองถิ ่น ที ่มุ งเนนเปาหมายดานเศรษฐกิจ โดยการ 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่น

ที่เปนไปตามบริบทและความตองการพัฒนาทองถ่ิน 

 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร บุญมา การินตา [1] 

บานปาแดงใต ตั้งอยูหมูที่ 3 ตำบลแดนชุมพล  อำเภอสอง 

จังหวัดแพร เริ ่มกอตั ้งในป 2559 เดิมเปนลักษณะการ

ดำเนินงานของดวยกลุ มบทบาทสตรี ผลิตภัณฑเปนสบู

สมุนไพรมี 2 สูตร คือ สูตรกาแฟและสูตรหัวไชเทา ขนาด

กอนละ 50 กรัม ราคาขายปลีกกอนละ 15 บาท ประเภท

ผลิตภัณฑเปนสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ประเภทเครื่องสำอาง 

เปนผลิตภัณฑท่ีปรับตวัสูการพัฒนา ผลิตภัณฑมีการผลิตงาย 

ไมซับซอน ยังคงผลิตในจำนวนนอยตอครั้ง การผลิตยังเปน

ลักษณะการผลิตในครัวเรือน โรงเรือน การผลิตยังไมได

มาตรฐาน ผลิตภ ัณฑย ังไม ไดร ับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ วตัถุดิบที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑสามารถ

หางายในทองถิ่น มีสมุนไพรเปนสวนประกอบหลักของสบู 

ซึ่งสินคาที่มีสวนประกอบของสมุนไพร กำลังเปนที่นิยมของ

ผูบริโภคในตลาดปจจุบัน  จึงเปนเงื่อนไขในการไดรับการ

คัดเลือก เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ แตผลิตภัณฑยัง

ขาดการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน 

บรรจุภัณฑมีชั ้นเดียวเปนพลาสติกใสหอผลิตภัณฑเทานั้น 

รายละเอียดของขอมูลผลิตภัณฑยังไมครบถวน ยังไมมีการ

บอกชื ่อผลิตภัณฑ  แหลงผลิต สรรคุณ วิธีใช และเบอร

โทรศัพทติดตอ เพื่อเปนการยกระดับสินคาเพื่อเขาสูการ

รับรองมาตรฐาน ใหเปนผลิตภัณฑที่มีรูปแบบแตกตางจากคู

แขงขัน มีการออกแบบ ที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว มีรูปแบบ

ขอมูลครบถวน เปนที่นิยมของตลาด เพื ่อกาวสูตลาดใน

จังหวัด รานคาที่อยู ในภูมิภาค รานของฝาก/ของที่ระลึก

ของจังหวัด หรือรานคาที่อยูสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ฝาก

ขายถาวรหรือมีผูมารับซื้อตอเนื่อง เพ่ือนำไปจำหนายตอและ

กาวสูการแขงขัน ทางการตลาดที่สูงขึ้นตอไป ผูวิจัยจึงจัด

กระบวนการสรางคุณคาในการยกระดับของตราสินคา และ

บรรจุภัณฑจากการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อนำไปเปนแนว

ทางการออกแบบและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑสบู

น้ำผึ้งที่สื่อถึง DNA ของกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื ่อสรางกระบวนการออกแบบตราสินคาและ  

บรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวม 

 2. เพื ่อพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑสำหรับกลุม

เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร โดยชุมชนมีสวนรวม 

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียง 

สบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภคที่มีตอตราสินคาและ

บรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 

 3.1 กระบวนการสร างค ุณค า หมายถ ึง ว ิธ ีการ

ดำเนินงานสรางความเขาใจและจุดรวมเพื ่อใหไดปญหา       

ท ี ่ แท จร ิ ง  โดยการใช   (Participatory action research; 

PAR) จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย                                                                                                              

 3.2 ตราสินคา หมายถึง รูปแบบหรือสัญลักษณที่สื่อ

ถ ึงอ ัตล ักษณของสบู สม ุนไพรกล ุ มเศรษฐกิจพอเพ ียง         

สบูสมุนไพร จังหวัดแพร 
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 3.3 บรรจุภัณฑ หมายถึง กลองกระดาษที่ใชสำหรับ 

บรรจุสบูสมุนไพร ขนาด 30 กรัม และ ขนาด 80 กรัม ที่มี

ลวดลายจากอัตลักษณและวัตถุดิบหลักของสบู สมุนไพร 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จังหวัดแพร 

 3.4 ชุมชนมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการใหชุมชน     

มีสวนรวมเพื ่อสรางความตระหนักใหชุมชนเห็นคุณคา     

และได แสดงความคิดเห ็นในการออกแบบและพัฒนา       

ตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 4.1 ขอบเขตการวจิัย 

      ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนที่การออกแบบตรา

สินคา และบรรจุภัณฑจากแนวคิดอัตลักษณของทองถิ่น 

สำหรับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร โดยได

กำหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

      4.1.1 เพื่อสรางกระบวนการใหไดมาซึ่งตราสินคา    

และบรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการแบบ            

ม ี ส  วน ร  ว ม  (Participatory action research; PAR) กั บ

สมาชิกกลุมเศรษฐกิจพอเพียง สบูสมุนไพร จ.แพร โดยการ

สุมแบบเจาะจง จำนวน 30 คน  

 4.1.2 เพื่อพัฒนาตราสินคา รูปแบบบรรจุภัณฑให

เหมาะสมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร  โดย

การมีสวนรวมกับชุมชน เพื ่อสรางแนวทางการออกแบบ  

ตราสินคา และบรรจุภัณฑจากอัตลักษณ ตามกรอบแนวคิด

การออกแบบบรรจุภัณฑของ Earle [2]  โดยใช Delphi 

Technique กล ุ มต ัวอย างผ ู  ให ข อม ูลค ือ ต ัวแทนกลุม

เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร จำนวน 30 คน     

 4.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจ

พอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภคที่มีตอตรา

สินคาและบรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด 

ตามกรอบแนวคิดการตลาด 4P ของ ฟลิป คอตเลอร [3] 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ที่ศูนยจำหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดแพร จำนวน 100 

คน ใชวธิกีารสุมตวัอยาง แบบเจาะ (Purposive Sampling) 

โดยใชเกณฑกาหนดกลุมตัวอยางของ Krejcic and Morgan 

(1970 อ างอ ิงใน นิร ัช ส ุดส ังข , 2548, หนา 48-49) โดย

จำนวนของประชากรเปนหลักรอยใชกลุ มตัวอยาง 15-30 

เปอรเซนต  

 

 4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.2.1 กระบวนการวิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิแบบมีส วนรวม 

(Participatory action research; PAR) [4] ใชในการอบรม

สมาชิกกลุมเศรษฐกิจพอเพียง สบูสมุนไพร จ.แพร จำนวน 

30 คน เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบและพัฒนาตราสินคา 

และบรรจุภัณฑ 

 4.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบรางการออกแบบ 

ในการอบรม คืนขอมูล สมาชิกกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบู

สมุนไพร จ.แพร จำนวน 30 คน และผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ

การออกแบบและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

 4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ มเศรษฐกิจ

พอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และผูบริโภค ที่มีตอตราสินคา

และบรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด ที่ศูนย

จำหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดแพร จำนวน 100 คน 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4.3.1 รวบรวมขอม ูลตราส ินค าและบรรจ ุภ ัณฑ       

จากเอกสารและตำราที่เก่ียวของ  

 4.3.2 จัดอบรมแบบชุมชนมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม (Participatory action research; PAR) กับกลุม

เศรษฐกิจพอเพียงสบู สมุนไพร จ.แพร เก ี ่ยวกับการหา     

แนวทางการออกแบบ และพัฒนาตราสินคา ร ูปแบบ    

บรรจ ุภ ัณฑ ให  เหมาะสมก ับกล ุ ม เศรษฐก ิจพอเพียง            

สบูสมุนไพร จ.แพร 

 4.3.3 สอบถามความคิดเห็นแบบราง ในการ อบรม

สมาชิกกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร จำนวน 

30 คน และผูเชี่ยวชาญ เพื่อคืนขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ

และพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ 



วารสารวิชาการเทพสตร ีI-TECH                                      ปที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 

54 

 

 4.3.4 สอบถามความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียง 

สบู สมุนไพร จ.แพร และผู บริโภค ที ่มีต อตราสินคาและ 

บรรจุภัณฑที ่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด จำนวน  

100 คน ที่ศูนยจำหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดแพร 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

 4.4.1 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบตราสินคาและ

บรรจุภัณฑจากเอกสาร ตำรา การสัมภาษณและการศึกษา

การทำงาน เปนการวิเคราะหเพื่อสรุปเกี่ยวตราสินคาและ

บรรจุภัณฑ 

 4.4.2 การวิเคราะหขอมูลแบบชุมชนมีสวนรวมเกี่ยวกับ

ปญหาและแนวทางการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

สำหรับสบู สมุนไพรกลุ มเศรษฐกิจพอเพียงสบู สมุนไพร       

จ.แพร  

 4.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น

ผลการออกแบบกอนและหลังการปรับปรุงพัฒนาและ

ออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑ สำหรับสบู สมุนไพร 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร  

 4.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภค

และสมาชิกกลุมสมุนไพรกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมนุไพร 

ดานการออกแบบตราสินค า และบรรจ ุภัณฑ สำหรับ       

สบูสมุนไพรกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร 

 

5. ผลการวิจัย 

 การออกแบบและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

สำหรับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร ผูวิจัยได

ดำเนินงานและวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา โดยดำเนิน

งานวิจัยใหสอดคลอง ตามวัตถุประสงคที่วางไวขางตนตาม

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาผลตามวัตถุประสงค ดังนี ้

      5.1 เพื่อสรางกระบวนการใหไดมาซึ่งตราสินคาและ   

บรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

ร  ว ม  (Participatory action research; PAR) กั บ ก ลุ ม

เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร 

 ผลจากการสังเกตและสนทนากลุมเศรษฐกิจพอเพียง

สบูสมุนไพร จ.แพร พบวา ทางกลุมมีความตองการพัฒนา

ตราสินคาและบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร เนื่องจากตราสินคา 

บรรจ ุภ ัณฑ ฉลากส ินค า ย ังไม บอกรายละเอ ียดของ

ผลิตภัณฑครบถวนและยังไมไดมาตรฐาน โดยมุงเนนใหมี

ความเปนอัตลักษณของกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร 

จ.แพร กลุมจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับประชากร

ที่วางงานหรือหารายไดเสริมในตำบลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ชุมชนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพตนเอง  

เพื ่อพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ โดยมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอยูเสมอ      

มีการออกแบบและปรับปรุงฉลากสินคา และตราสินคา   

ตามคำแนะนำจากองคการตาง ๆ  

 ทางกลุมมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องโดยมุงเนน

นำวัตถุดิบที ่ม ีอยู ในทองถิ ่นเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ 

ปจจุบันทางกลุมไดพัฒนาผลิตภัณฑสบูจากสมุนไพรน้ำผึ้ง

สูตรกาแฟที่มีสวนผสมจากน้ำผึ้งผสมกาแฟและมะเขือเทศ 

ขนาด 50 กรัม ซึ่งมีน้ำหนักและขนาดเหมาะสำหรับการซื้อ

ไปทดลอง หรือนำไปใชพกพาในการเดินทาง ดังรูปที่ 1 

      ล ักษณะการซื ้อของผู บร ิโภคที ่ม ีต อสบู สมุนไพร 

สวนมากจะซื้อเพื่อไปทดลองใช หรือซื ้อไปใชเพื ่อพกพา

สำหร ับใช  เด ินทาง และซ ื ้อเป นของฝากของที ่ ระลึก           

เมื่อทดลองใชแลวเกิดผลดีตอรางกาย จึงมีการกลับมาซื้อซ้ำ 

และม ีความต องการสบู ท ี ่ม ีขนาดใหญขึ ้นเพ่ือนำไปใช

ชีวติประจำวัน  
 

 
 

รูปที ่1 ผลิตภัณฑสบูจากสมุนไพรน้ำหนักสุทธ ิ50 กรัม 

 

      5.2 เพื ่อพัฒนาตราสินคา ร ูปแบบบรรจุภ ัณฑให

เหมาะสมกับกลุ มเศรษฐกิจพอเพียงสบู สมุนไพร จ.แพร    
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โดยการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อสรางแนวทาง การออกแบบ   

ตราสินคา และบรรจุภัณฑจากอัตลักษณ 

 ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมเพื่อการออกแบบตรา

สินคา และบรรจุภัณฑ สำหรับกลุ มเศรษฐกิจพอเพียง       

สบู สมุนไพร จ.แพร โดยการดำเนินการสนทนากลุ มกับ    

กลุมชุมชนนำโดย นางบุญมา การินตา ประธานกลุม โดย

การสนทนากลุ มวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการ

ออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑตามกรอบแนวคิดที่ใช 

ในการออกแบบ ของ Earle [2] ซึ่งแยกเปนประเด็น ดังนี ้

 

    

 

 

 

รูปที ่2 การลงพ้ืนที่กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร 

จ.แพร 

 

 ด านการต ีป ญหา (Problem Identification) พบวา

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร มีผลิตภัณฑสบู

สมุนไพรเปนผลิตภัณฑหลัก มีสมาชิกกลุม 30 คน ลักษณะ

ตราสินคาเดิมใชคำวา “ปาแดงใต” บรรจุภัณฑเดิม บรรจุ

ภัณฑมีชั ้นเดียว เปนพลาสติกใสหอหุมผลิตภัณฑ และมี

สติ๊กเกอรฉลากผลิตภัณฑติดดานหนาบนพลาสติกใส โดยใน

สติ๊กเกอรฉลากผลิตภัณฑระบุขอมูลดังนี้ ชื่อตราสินคา  คำ

วา “ปาแดงใต” รูปพระธาตุนาคราชปาลมทอง ตนยาง

ประจำหมูบานปาแดงใตและแมน้ำหนองใหม คำขวัญประจำ

หมู บาน พระธาตุสงา ชิมปลาหนองใหม ตัวอักษรสีเขียว 

สบู/ยาหมองสมุนไพร ซึ่งสบูสมุนไพรสูตรน้ำผึ้งผสมกาแฟ

ไดรับความนิยมและมีการซื้อซ้ำมากที่สุด เนื่องจากใชแลว

สงผลใหผิวกระจางใส เนียนนุ ม แตเมื ่อเทียบกับตนทุน     

การผลิตจากราคาขาย พบวา ตนทุนรวมตอการผลิต 1 ครั้ง 

= 208 บาท ตนทุนตอกอน = 8.32 บาท ราคาขายตอกอน 

= 15 บาท กำไรตอก อน = 6.68 บาท ยอดขายเฉลี่ย        

ต อเด ือน 20 กอน คิดเปนจำนวนเงิน 300 บาท กำไร       

ตอเดือนเฉลี่ย = 133.60 บาท ซึ่งเมื่อเฉลี่ยคืนสมาชิกจำนวน 

30 คน จะไดรับกำไรคนละ 4.45 บาท ตอ เดือน ถือวาเปน

กำไรท่ีนอยมาก จากการสนทนากลุม กลุมเศรษฐกิจพอเพียง

สบูสมุนไพร จึงไดขอสรุปที่เห็นสอดคลองกันวาทางกลุมมี

ความตองการปรับปรุงพัฒนารูปลักษณ รูปแบบตราสินคา

และบรรจุภัณฑ เพื่อเสริมสรางมูลคา เพิ่มความนาใช ปรับ

ราคาขายใหสูงข้ึน เพ่ือใหไดกำไรมากขึ้น 

 การออกแบบเบื ้องตน (Preliminary Design) พบวา

การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร  ในดาน

การออกแบบเบื้องตน ทางกลุมมีความเห็นสอดคลองวาการ

ออกแบบตองมุงเนนใหเห็นถึงอัตลักษณ DNA ของกลุม โดย

ทางกลุ มใหใช คำวา “แมบุญมา” แทนตราสินคาเดิม 

เนื่องจากบุญมา การินตา เปนผูกอตั้งกลุมและเปนแกนนำ

หลักในการสรางสบูสมุนไพรพรอมผลักดันใหกลุมไดมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ มาจนถึงปจจุบัน พรอมใสรูปพระธาตุ

นาคราชปาลมทอง มีตนยางนา และหนองน้ำใหม ที่มาจาก

ความเชื ่อของชาวบานจึงรวมตัวกันสรางพระธาตุข ึ ้นที่

บริเวณนั้น เพื่อเปนที่สักการะ เคารพ บูชา เปนท่ียึดเหนี่ยว

ทางจิตใจ พรอมกับตั้งชื่อวา “พระธาตุนาคราชปาลมทอง” 

และมีตนยางจำนวนมากอยู ภายในบริเวณหมู บาน จาก

ข อเสนอและการสร ุปแนวค ิดร วมก ับชุมชน ได นำมา

ออกแบบราง 3 แบบ ดังรูปที่ 3 

       

 

 

 

รูปที ่3 การออกแบบรางเบื้องตนของตราสินคา 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร 

 

 การกลั ่นกรองการออกแบบ (Design Refinement) 

ของการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ กลุมเศรษฐกิจ

พอเพียงสบูสมุนไพร จากการคืนขอมูลและจากผูเชี่ยวชาญ 

พบวา จากความคิดเห็นของสมาชิกทางกลุมไดเสนอแนะการ

ปร ับเปล ี ่ยนผล ิตภ ัณฑ และบรรจ ุภ ัณฑ โดยเปนการ

ปรับเปลี่ยนชื่อตราสินคา จาก “แมบุญมา” ซึ่งเปนชื่อของ

ประธานกลุม และดวยขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ กลาว

วา การใชชื่อสินคาที่ขึ ้นตนดวยคำวา “แม” สวนใหญเปน

สินคาประเภทของรับประทาน เชน น้ำจิ้มไกแมประนอม 

เปนตน ดังนั้น จึงไดนำเสนอชื ่อใหม “นาคราช” โดยได

แนวคิดมาจากเรื่องเลาของหมูบานที่มีเถาวัลยเลื่อยไปตาม
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ตนปาลม ซึ่งมีลักษณะเหมือน “นาคราช” ซึ่งชาวบานเช่ือวา

ชื่อ “นาคราช” เปรียบเสมือนสิ่งศักสิทธิ์ที ่อยูคูกับหมูบาน

และชาวบาน เพ่ือความเปนอัตลักษณและเปนความเชื่อดาน

จิตใจที ่จะชวยใหผลิตภัณฑสบู สมุนไพรเปนที ่ร ู จ ักและ

สงเสริมใหมียอดการขายอยางตอเนื่อง จึงมีความตองการให

นำชื่อมาใสเพ่ือจะไดสงเสริมใหผลิตภัณฑสบูเปนเหมือนของ

เมื่อนำมาใชจะเปนสิ่งที ่คอยสงเสริม ในการพัฒนากลอง

บรรจุภัณฑ รวมถึงการออกแบบสบูใหมีรูปทรงท่ีทันสมัยและ

ดูมีคุณคามากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพื่อตองการใหตราสินคามีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และมีความทันสมัยอีกทั้งยังสื่อให

ผูบริโภครูจักและจดจำภาพลักษณของผลิตภัณฑสบูสมุนไพร

มากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 การออกแบบเบื้องตนตราสินคาและบรรจุภณัฑ 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร 

 

 การวิเคราะห (Analysis) จากการวิเคราะหตราสินคา 

และบรรจุภัณฑกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร ทางกลุม

และผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกันวาอยากใหเพ่ิมสิ่งที่สื่อถึง

วัตถุดิบหลักที่ใช คือ น้ำผึ้ง เพิ่มรายละเอียด ชื่อกลุม ที่อยู 

เปลี่ยนเบอรโทร สวนผสม วิธีใช เพิ่มสโลแกน ลงบนบรรจุ

ภัณฑ อยากปรับชื่อใหม เนื่องจากวาชื่อ นาคราช สื่อถึงสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ การเคารพบูชา ซึ่งอาจจะสงผลใหผูบริโภคไมกลา

ซื ้อสบู  เพิ ่มรูปทรง และขนาดของสบู ใหมีขนาดใหญขึ้น 

ผู วิจัยจึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาตราสินคาและบรรจุ

ภัณฑ ดังนี้ เพิ่มรายละเอียด ชื่อกลุม ที่อยู เปลี่ยนเบอรโทร 

สวนผสม วิธีใช ลงบนบรรจุภัณฑ เพ่ิมสโลแกน คำวา “แคใช 

ก็กระจางใสเนียนนุม”  ที่สื่อถึงผลจากการใชสบูแลวผิวจะมี

ขาวกระจางใส มีความนุม เนียนชวนใหนาสัมผัส เปลี่ยนช่ือ

ใหมเปน “สบูสมุนไพร ปาลมทอง” ซึ่งมาจากเรื่องเลาที่มา

ของพระธาตุนาคราชปาลมทองที ่ชาวบานสักการะ แต

เปลี่ยนใช คำวา “ปาลมทอง” แทน เปลี่ยนรูปทรงใหมจาก

รูปทรงวงลีและรูปดอกกุหลาบ เปนรูปทรงบล็อกสี่เหลี่ยม

จัตุรัสที่มีขนาดใหญ และมีมาตรฐานมากขึ้น จาก 50 กรัม 

ปรับใหเปน 2 ขนาด คือ 30 กรัม และ 80 กรัม เพื ่อให

เหมาะสมกับการนำไปใชงานปรับสีของสบูใหมีความใสมาก

ขึ ้น เนื ่องจากสบู มีสีน ้ำผ ึ ้งเขมดำ ซึ ่งเม ื ่อสอบถามจาก

ผู บริโภค พบวา สีของสบู สงผลให   ไมกลาใช เนื ่องจาก

ผลิตภัณฑสบูน้ำผึง้ในทองตลาดมักจะม ีสีเหลืองน้ำผึง้ใสออก

สม และเกรงวาจะมีสวนผสมที่ไมปลอดภัยกับผิวหนา ผิว

กายผสมอยูดานในสบู ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหหาสาเหตุของสบู

ที ่เปนสีน้ำผึ ้งดำเขม พบวาทางกลุ มไดผสมผงกาแฟเกิน

ปริมาณสัดสวนที่กำหนด ผูวิจัย จึงแกไขปญหาโดยการลด

สัดสวนใหตรงตามสวนผสมของกาแฟ   ทำใหสีท่ีออกมาเปน

สีน้ำผึ้งใสมากขึ้น เมื่อผูบริโภคพบเห็นแลวทำใหมีความรูสึก

นาสัมผัส นาใช เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑใหมใหรับกับรูปทรง

ของสบูที่มีขนาดใหญขึ้น เพิ่มรูปตัวผึ้ง และรังผึ้งรอบ ๆ ให

สื ่อถึงวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑบนบรรจุภัณฑ ใสรูปใบ

ปาลมสีทองใหสอดคลองกับชื่อของสินคาที่มาจากเรื่องเลา

ของชาวบานในชุมชน 

 

  

 

 

 

  

รูปที ่5 แสดงการบรรยาย คืนขอมูลเพ่ือการพัฒนารูปแบบ

ตราสินคา และบรรจุภณัฑ อยางมสีวนรวมกับชุมชน 

 

 การต ัดส ินใจ (Decision) จากการว ิ เคราะห และ

ตัดสินใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร ทางกลุมและ

ผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกันวา ควรพัฒนาใหมีบรรจุภัณฑ

กลองกระดาษปกปองตัวสบูสมุนไพร เพื่อเพ่ิมความแข็งแรง

และความสวยงามของลวดลายสื ่อถึงเรื ่องราวที ่มาของ

ผลิตภัณฑ โดยจัดทำ 2 ขนาด คือ ขนาด 30 กรัม สำหรับ

จำหนายเพื ่อเปนของฝาก นำไปทดลอง หรือพกพา และ

ขนาด 80 กรัม สำหรับนำไปใชชีวติประจำวัน 
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 ต นแบบข ั ้นสมบ ูรณ  (Implementation) จากการ

สนทนากลุ มเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพรจึงมีความเห็น

สอดคลองวาตองการรางตนแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

ชื่อตราสินคา “ปาลมทอง” ตกแตงดวยรูปใบปาลมสีทอง  

ตัวผึ้ง รังผึ้ง พรอมใสสโลแกน “แคใช ก็กระจางใสเนียนนุม” 

จัดทำ 2 ขนาด คอื ขนาด  30 กรัม และขนาด 80 กรัม โดย

ออกแบบร ูปแบบบรรจ ุภ ัณฑ  เพ ื ่อผ านการค ัดกรอง          

โดยผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบผลิตภัณฑจำนวน 3 ทาน

เปนการพัฒนาใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6 รูปแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร 

ขนาด 30กรัม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7 รูปแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร ขนาด 

80 กรัม         

      5.3  เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียง 

สบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภคที่มีตอตราสินคาและ

บรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด 

 ในการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ผ ู  ว ิจ ัยประเม ินความพ ึงพอใจ          

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภค

ที่มีตอตราสินคาและบรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริม

การตลาด โดยใชกรอบแนวคิดดานการตลาด 4P [3]  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8 ผลความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการพัฒนา 

ตราสินคา และบรรจุภณัฑ 

 

 ผลการว ิ เ คราะห  แบบประเม ิ นความพ ึ งพอ ใจ           

กลุ มผ ู บร ิโภค ที ่ม ีต อตราสินค าและบรรจ ุภ ัณฑ กลุม

เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร ประเมินโดยผูบริโภค

และผูที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

ท ี ่ศ ูนยจำหนายผลิตภ ัณฑ OTOP จ ังหว ัดแพร จำนวน      

100 คน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.34) 

สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.47) และเมื่อแยกเปน

ประเด็นตามกรอบแนวคิดดานการตลาดตาม หลัก 4P [3] 

พบวา ผ ู บร ิโภคมีความพึงพอใจมากที ่ส ุดด านรูปแบบ

ผลิตภัณฑ (Product) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

(�̅�= 4.41) ส  วนค  า เบ ี ่ ย ง เบนมาตรฐาน  (S.D.= 0.53) 

รองลงมาคือ ดานราคา (Price)  มีความพึงพอใจในระดับ

มาก (�̅�= 4.34) สวนคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.46) 

ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (�̅�= 4.33) สวนคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 

0.45) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความ

ดานรูปแบบผลิตภัณฑ (Product) 

การสงเสริมการตลาด 

 (Promotion) 

ดานราคา (Price) 

ชองทางการจัดจำหนาย (Place) 
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พึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.29) สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.= 0.43) 

 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล การออกแบบและพัฒนา

ตราสินคาและบรรจุภัณฑสบู สม ุนไพร กลุ มเศรษฐกิจ

พอเพียงสบู สม ุนไพร จ.แพร  ผ ู ว ิจ ัยได นำมาอภิปราย

ผลการวิจัย โดยแบงเปน 3 สวน ตามหัวขอวัตถุประสงคของ

การวิจัย ดังน้ี 

       6.1 เพื่อสรางกระบวนการใหไดมาซึ่งตราสินคาและ 

บรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

ร  วม (Participatory action research; PAR) ด ั งร ูปท ี ่  9   

กับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร  

 ลือชัย ศรีเงินยวง และผาสุก เอนกวนิช [5] ไดกลาววา

การมีสวนรวมของประชาชนวาการมีสวนรวมของประชาชน

ที่แทจริงจะตองไมหมายความเพียงแตการดึงประชาชนเขา

มารวมโครงการที่รัฐบาลเปนผูกำหนด “รูปแบบเปาหมาย

ของงาน” ผู ว ิจ ัยไดสนทนากลุ มและออกแบบโดยมีสวน

รวมกับชุมชน พบวา การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

โดยใชแนวคิด Participatory action research; PAR ทำให

ไดกระบวนการที่มาของขอมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใชเปน

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสินคาและบรรจุ

ภัณฑแบบชุมชน    มีสวนรวมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบู

สมุนไพร จ.แพร ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

รูปที ่9 กระบวนการ (PAR) การพัฒนาตราสินคา และบรรจุ

ภัณฑ 
 

     6.2 การพ ัฒนาตราส ินค า ร ูปแบบบรรจุภ ัณฑให

เหมาะสมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร  

 โดยการม ีส วนร วมก ับช ุมชน เพ ื ่อสร างแนวทาง         

การออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑจากอัตลักษณ      

ผลการว ิ เคราะห การสนทนากล ุ ม เพ ื ่อการออกแบบ          

ตราสินคา และบรรจุภัณฑ สำหรับกลุมเศรษฐกิจพอเพียง      

สบู สมุนไพร จ.แพร โดยการสนทนากลุมวิเคราะหขอมูล   

เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑ

ตามกรอบแนวคิดที่ใชในการออกแบบ ของ Earle [2] พบวา

การออกแบบมุงเนนใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุมเริ่มจากการ

พัฒนาตราสินคาทั ้งหมด 4 ตราสินคา ตั ้งแตชื ่อสินคา                 

ปาแดงใต        แมบุญมา         นาคราช        ปาลมทอง 

โดยทางกลุมสรุปใหใช คำวา “ปาลมทอง” ซึ่งมาจากเรื่อง

เลาที่มาของพระธาตุนาคราชปาลมทอง ที่ตั้งอยูในชุมชน

และตกแตงดวยกราฟกรูปใบปาลมสีทองผสมผสานกับรูป  

ตัวผึ้ง ซึ่งมาจากเรื่องเลาที่มาของพระธาตุนาคราชปาลมทอง

และเปนที่มาของวัตถุดิบหลัก ดังที่ ทินวงษ รักอิสสระกุล 

และธัญญธร อินทรทาฉาง [6] ที ่ไดกลาววาอัตลักษณบน

บรรจุภัณฑ ประจำภาคเหนือตอนลางควรสื ่อถึงสถานท่ี

แหลงทองเที ่ยวทางศาสนา วัด ว ิหาร อุทยานแหงชาติ 

โบราณสถานทางประวัติศาสตร เทศกาลงานประเพณ ีภาษา 

พูด การแตงกาย คำขวัญ และสินคาพื ้นเมืองของที่ระลึก 

ด ังนั ้นผลจากขอสรุปจึงไดนำมาใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑในขอบเขตและรูปแบบที่

สอดคลองกับความตองการของทั้งผูผลิตและกลุมผูบริโภค

เปาหมาย ซึ่งสงผลใหสามารถจำหนายสบูสมุนไพรในราคาท่ี

สูงขึ้น  จากเดิมสบูขนาด 50 กรัม ตนทุน 8.32 บาท ราคา 

15 บาท กำไร 6.68 บาทตอกอน เมื่อเปลี่ยนขนาดเปน 30 

กรัม และเปลี่ยนตราสินคา บรรจุภัณฑใหม ตนทุน 11.32 

บาท จำหนายที่ราคา 30 บาท กำไร 18.68 บาทตอกอน 

สงผลใหมีกำไรมากกวาเดิมถึง 3 เทา (ดังรูปที่ 10) สบูขนาด  

80 กรัม ตนทุนตอกอน 25.52 บาท จำหนายราคา 90 บาท 

กำไร 64.48 บาท (ดังรูปที่ 11)  ซึ่งเมื่อเทียบกับยอดขาย

ประมาณการตอเดือน 20 กอน จะสามารถสรางกำไรใหแก

สมาชิกในกลุมจำนวน 30 คน เฉลี่ยคนละ 43.21 บาทตอ

เดือน เมื่อเทียบกับกำไรจากบรรจุภัณฑเดิมที่ไดรับคนละ 

4.45 บาท จะมีมูลคาสูงขึ้นถึง 11 เทา และเมื่อไดสวนแบง

กำไรจากยอดจำหนายมากขึ้น ทำใหชุมชนมีแรงขับเคลื่อน

ในการพัฒนา และจำหนายผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  

 6.3 การประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียง

สบูสมุนไพร จ.แพร  

 ต อกลุ มผ ู บริโภคที ่ม ีต อตราสินคาและบรรจุภัณฑ         

ที ่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด โดยใชกรอบแนวคิด
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ดานการตลาด 4P [3] พบวาผู บริโภคมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากที ่ส ุดด านรูปแบบ

ผลิตภัณฑ (Product) มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 

4.41) สวนคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.53) สอดคลอง

กับ ธิดารัตน เอี ่ยมศิร ิรักษ [7] ที ่พบวา การสื ่อสารทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสบูสมุนไพรชนิดกอน นั่นคือ 

การมีบรรจุภัณฑที่มีรูปลักษณสวยงามสะดุดตา และมีขอมูล

สำคัญเกี่ยวกับสบูสมุนไพรบนบรรจุภัณฑ 
 

 

 

 

 
 

รูปที ่10 การเปรียบเทียบ ตนทุน ราคา และกำไร        

กอนและหลังการพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑสบู 

ขนาด 50 กรัม และ 30 กรัม 

 

 

 

 

 

รูปที ่11 การเปรียบเทียบ ตนทุน ราคา และกำไร        

กอนและหลังการพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑสบู 

ขนาด 50 กรัม และ 80 กรัม 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 การออกแบบช ื ่ อของ เคร ื ่ อ งหมายกา รค า            

ต องพิจารณาตรวจสอบก ับกรมทร ัพย ส ินทางปญญา          

วาสามารถจดชื ่อนั้นไดหรือไม เชนชื ่อนั ้นไปซ้ำกับผู อื่น

หรือไม หรือใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจซ้ำอีกครั้ง 

 7.2 หากมีงบประมาณในการออกแบบมากพอควรมี

การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑใหมใหมีร ูปทรงที ่มี       

อัตลักษณของชุมชนรวมกับการออกแบบที่มีความสะดวก  

ในการใชงานมากขึ้น 

 7.3 ในการพัฒนาบรรจุภัณฑควรจะเปนวัสดุธรรมชาติ

ที่มีคุณคาและความงามจากความเปนเอกลักษณของชุมชน    

ที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพคนใชชุมชนใหสามารถ

สานตอไดอยางตอเนื่อง 
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