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ผลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกรอบทุ่งทอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

The Result of Thung Thong Fried Banana Chips Packaging Design of Thung Thong Yang 

Yuen Organic Agriculture Community Enterprise, Chorakhe Sam Phan, sub-district, บ

«! _ ๙1 _ _ a/ ๔ 9 a/ O J ๙ _ _ -2 _ _ _ ๙/!วงศํทองเขยนวงศ ,จุฬาลักษณํ จารุจุฑารัตน,ขัยวัฒนํ สุวรรณอ่อน และสุรียาสุรยาอตวิทยาภรณ

อินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ ผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ 

โดยมีวิธีดำเนินวิจัยดังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตกล้วยแปรรูป ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ จากนั้นทำการออกแบบโดย การศึกษานี้มุ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ 

เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายจากนั้นทำการสอบถามความพึงพอใจกับผู้บริโภค 120คนโดยแบ่งเป็น เพศชาย 20-30ปี 

จำนวน 30 คน 1 เพศหญิง 20-30 คน จำนวน 30 คน 1เพศชาย 31-40 ปี จำนวน 30 คน และ เพศหญิง31-40 ปี จำนวน 

30 คน ใช้แบบสอบถามแบบมาตรา ประมาณค่า 5 ระดับของลิเศึร์ฑสเกล สุดท้ายวิเคราะห์ข้อมูลจนนำมาสู่การสรุปผลทาง 

สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการศึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่แสดงออกของอัตลักษณ์ 

ของท้องถิ่น โดยภาพรวมของผลงานการออกแบบพบว่า อยู่ในระดับมาก นำผลการประเมิน3ลำดับจากเหมาะมากที่ส ุดและ 

น้อยที่สุด โดยด้านบรรจุภัณฑ์มิความแปลกใหม่ มิเอกลักษณ์เฉพาะตัว มิความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( 7. = 4.39, S.D 

=0.60) ด้านรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษา มิความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( 7,  =4.19, S.D =0.58) 

ด้านสามารถผลิตไดในระดับชุมชนได้ มิความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( 7. =4.15, S.D =0.53) ทั้งด้านความสวยงาม เป็นท่ี 

นำสนใจแก่ผู้พบเห็น รูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการขนส่ง งานวิจัยครั้งต่อไปสามารถนำเทคนิคของการออกแบบนี้ 

เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ภับผู้ประกอบการให้ที่มิศักยภาพทางการตลาดได้
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ABSTRACT

The objectives of this research are 1) To study the result of thung thong fried banana chips 

packaging design of Thung Thong Yang Yuen Organic Agriculture Community Enterprise, Chorakhe Sam 

Phan, sub-district, บ Thong District, Suphan Buri that affects the satisfaction of consumers with packaging 

design. The following methods of research collect data from processed banana manufacturers, product 

information in the market and study relevant research papers for using as a design guide. This study aims 

to design fried banana chips in order to be consistent with consumers. Then, questions the satisfaction 

with 120 consumers that divided into male 20-30 year old with 30 person and female 20-30 year old with 

30 person and male 31-40 year old with 30 person and female 31-40 year old with 30 person by using 

Likert-type scales questionnaire. Finally, analyze the data with the statistical results of mean and standard 

deviation. The results of the study of packaging design with the expressions of local identity. The overall 

design had an appropriateness. The results of the evaluations from the most suitable and least of topic 

are the packaging was new and had unique at a high level (X = 4.39, S.D = 0.60). เท term of form and 

structure were suitable for storage at a high level (X = 4.19, S.D = 0.58). It could be produced at the 

community level at a high level (X = 4.15, S.D = 0.53). Both aesthetic and structure were suitable for 

transportation. The next research can apply this design technique for using in the design of packaging with 

other products with entrepreneurs who have potential in the market 
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1. บทนำ

มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาการดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลมีพันธกิจหลักในการ 

ดำเนินงานหลักหลายประการ โดยเฉพาะการศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประซาซนในท้องถิ่น และชุมชน ได้กำหนดให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี และ 20 ปี (มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้าน 

สมเด็จเจ้าพระยา, 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับ 

ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กำหนดให้บน 

พื้นฐาน แนวคิด 3 ประการได ้แก ่(1) “ ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเซิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมา 

ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับ 

ป็จจุบ ัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง  ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 

โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดีจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ 

บริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ 

รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอด 

อดีตและปรับป็จจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน 

ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบศูไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี(สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส. (2561).)
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