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การพัฒนใรูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้ากระเปาผ้ใลายดาวอ้อมเดือน
กลุ่มสตรีเจีดริ้วพัฒนา อำเภอบางแพัว จังหวัดสมุทรสาคร
THE DEVELOPMENT OF A PACKAGE AND BAND IMAGE BUILDING DAO LOM DUEN
CLOTH BAG OF THE SATRI CHET RIO WOMEN GROUP BAN PAEO DISRRICT SAMUT
SAKHON
รัชนก ป็ญญาสุพัฒน์*1รัตนา บุญอ่วม2ปรียาภรณ์ สืบสวัสดึ๋3 ณุศณีมีแก้วกุญชร4ชัยวิชญ์ ม่วงหมี5และ
นเรศนิภากรพันธ์'’
บทคดย่อ
การพัฒ นารูป แบบบรรชุภัณ ฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สิน ค้ากระเป้าผ้าลายดาวอ้อมเดือน กลุ่ม สตรีเจ็ด ริ้ว พัฒ นา
อำเภอบางแพัว จัง หวัด สมูท รสาคร กลุ่ม เป้าหมายเป็น ผู้ป ระกอบการสิน ค้าชุม ชนประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
โดยวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ ชื่งใช้เครื่อ งมือคือแบบสัม ภาษณ์ และใช้ว ิธ ีก ารสัม ภาษณ์เชิงลึก และการประชุม ในการเก็บ รวมรวม
ข้อมูล ขึ้ง ผลการวิเคราะห์ข ้อ มูล ต้านการสร้างภาพลัก ษณ์ข องสิน ค้าชุม ชนประเภทกระเป้าผ้าให้ด ีข ึ้น ประกอบค้วยผลการ
วิเคราะห์ 3 ค้าน ได้แก่ (1) ค้า นภาพลัก ษณ์ผ ลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก าร (2) ค้า นภาพลัก ษณ์ต รายี่ห ้อ (3) ค้า นการภาพลัก ษณ์
องค์ก ารทั้ง จากการสร้างภาพลัก ษณ์จ ากภายในองค์ก ร และการสร้างภาพลัก ษณ์จ ากภายนอกองค์ก ร ส่ว นผลการวิเคราะห์
ข้อ มูล เพื่อ พัฒ นารูป แบบบรรชุภ ัณ ฑ์ข องผู้ป ระกอบการสิน ค้า ชุม ชนพบว่า บรรชุภ ัณ ฑ์จ ะต้อ งประกอบไปด้ว ย กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย, การกำหนดชื่อ - ตราสินค้า บรรชุภ ัณ ฑ์ รูปทรงบรรชุภัณฑ์, สีสันและกราฟิก รวมถึงข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง ซึ๋ง
ประโยชน์ข องงานวิจ ัย ในครั้ง นี้จ ะทำให้ส ิน ค้าดูม ีม ูล ค่า ดึงดูด สายตา มีค วามน่าสนใจเพื่ม มากขึ้น และทำให้ข ายสิน ค้าไต้
ราคาที่สูงขึ้น ด้วยเช่น กัน

ABSTRACT
The Development of a Package and Brand Image Building Dao Lorn Duen cloth Bag of the Satri Chet Chet Rio
Women Group Band Paeo District Samut Sakhon the target group is community Product entrepreneurs about appliance,
decoration, souvenir by using qualitative research. The data collection method is In-depth interview and Focus Group
Discussion. Analysis results shows that if wanting to develop better, cloth bag image must improve in the Following 3
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aspect (1.) The aspect of service. (2.) The aspect of brand image. (3.) The aspect of coporate image by building image
inside and outside organization. While the cloth bag itself must improve quality in a many aspects such as target
group,brand,package, color, graphic ect. At last the benefif of this research. Can make cloth bag more valueable ,
attractive ang interesting. Then entrepreneurs can sell clothbag higher price, too
คำสำคัญ : การพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์, การสร้างภาพลักษณ์สิน ค้า, ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
Keywords: The Development of a Package 1 Brand Image Building, Then entrepreneurs

บฑนํไ
จากนโยบายรัฐ บาลที่ส ่ง เสริม การคำเนิน งานและการพัฒ นาโครงการสร้างของระบบเศรษฐกิจ ในระดับ ฐานราก
เน้น ให้ช ุม ชนเกิด ความเข้มแข็งเป็น ฐานนำไปสู่ก ารพัฒ นาระบบเศรษฐกิจในระดับ มหภาค ภายใต้ก ารพัฒ นาวิส าหกิจ ชุม ชน
ให้เป็น กลไกสนับ สนุน การพื่งพาตนเองของชุมชน รวมทั้งกำหนดการพัฒ นาในประเด็น ยุท ธศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนทั้น มีเป็าหมายของการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐาน
การผลิต เดีย ว
โดยที่ม ีก ารเคลื่อ นย้า ยสิน ค้า บริก าร การลงทุน และแรงงาน,? เมือ ในอาเซีย นอย่า งเสริ รวมถึง การ
เคลื่อนย้ายเงิน ทุน ที่เสรีมากขึ้น ภายในปี 2558 เป็น ความห้าทายที่ผลักดัน ให้ผู้ป ระกอบการไทยไม,ว่าจะเป็น ผู้ป ระกอบการที่
ทำธุร กิจ ส่ง ออก นำเข้า หรือ ผู้ท ี่ท ำธุร กิจ ภายในประเทศ ทั้ง ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อ ม และรวมไปถึง
ผู้ป ระกอบการระดับ ชุมชนด้วย ดังทั้น จะต้องเรียนรู้และปรับ ตัว เพื่อ รองรับ ความเปลี่ยนแปลงอัน เกิด จากการเปีด เสรีภ ายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีผ ลกระทบต่อ การคำเนิน ธุร กิจ ทั้ง นี๋เพื่อ ลดความเสี่ย งที่อ าจจะเป็น ภัย คุก คามต่อ
ธุรกิจหรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ห ้าทายความสำเร็จ (สำนัก งานส่งเสริม วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม,2559)
สำหรับ ผู้ผ ลิต สิน ค้าสิน ค้าเชิง วัฒ นธรรม ก็ไม่อ าจหลีก เลี่ย งผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น สืบ เนื่อ งมากจากการเปีด เสรี
การค้า ดัง กล่าวไต้เนื่อ งจากสถานการณ์แ ข่ง ขัน ทางธุร กิจ ที่ธ ุน แรงในป็จ จุบ ัน ประเทศต่าง ๆ ล้ว นหัน มาให้ค วามสำคัญ กับ
การเพื่มศักยภาพชุมชน และใช้จุดแข็งของชุม ชนทางต้านวัฒ นธรรม วิถีชีวิต และภูมิป็ญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิต และ
บริก ารในการสร้างสัญ ลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น สินค้าที่ใช้ไนชีวิตประจำวัน อาจจะไต้รับ ผลกระทบ
ต่อ คู่แ ข่งและสภาพการแข่งขัน ในตลาดเพื่มสูงขึ้น อัน เนื่อ งมากจากสิน ค้ามีค ุณ ภาพตา ราคาต้น ทุน ตา หรือ สิน ค้าที่ส ามารถ
ทดแทนกันไต้เข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยไต้มากขึ้น ทำให้ผ ู้บ ริโ ภคสามารถเลือ กสิน ค้าที่ห ลากหลายและมีอ ำนาจใน
การต่อ รองสูง ซึ๋งนำไปสู่ก ารกดดัน ทางราคาจึง ทำให้ผ ู้ป ระกอบการต้อ งปรับ ตัว รับ การแข่ง ขัน ที่เข้ม แข็ง และเกิด ต้น ทุน ใน
การปรับตัว การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบ โตอย่างมีคุณ ภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้ม แข็งให้ภ ับ ผู้ป ระกอบการ
วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลัก ดัน ให้ม ีบ ทบาทในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ภายในประเทศให้เข้ม แข็ง และแข่ง ขัน
ไค้ร วมถึงแผนการพัฒ นาศิล ปหัตถกรรมและผลิต ภัณ ฑ์ช ุม ชนเพื่อการสร้างเอกลัก ษณ์แ ละการผลิตสิน ค้าในห้อ งลื่น บนฐาน
การเพื่ม ผลิต ภาพในการผลิต และยกระดับ การสร้า งมูล ค่า เพิ่ม ต้ว ยเทคโนโลยีแ ละกระบวนการที่เป็น มิต รภับ สี่ง แวดล้อ ม
(แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติฉ บับ ที่ 11, 2554)และการพัฒ นาองค์ร วมเชิง นโยบายของหน่ว ยงานภาครัฐ ผ่าน
โครงการต่าง ๆ นั้น กลุ่ม วิส าหกิจชุม ชนและเครือ ข่ายวิส าหกิจ ชุม ชน เป็น องค์ก รภาคเศรษฐกิจ หนื่ง ที่1ไต้รับ การสนับ สนุน
จากหน่วยงานปกครองทั้งในระดับ ต่างๆ เพื่อ ให้ช ุม ชนมีก ารรวมตัว กัน ในการคำเนิน กิจ กรรมเชิง ธุร กิจ และจดทะเบียนเป็น
กลุ่ม วิส าหกิจ ชุม เพื่อ สร้างโอกาสและความสามารถในการพัฒ นาและความเข็ม แข็งให้เกิด ขึ้น จากการคำเนิน งาน โดยที่ผ่าน
มาจะพบว่ามีก ารจดทะเบีย นของกลุ่ม อาชีพ ในพื้น ที่ต ่างๆ ทั้งประเทศเข้าสู่ร ะบบวิส าหกิจ ชุม ชน/เครือ ข่ายวิส าหกิจ ชุม ชน
เพิ่ม ขึ้น อย่างต่อเนื่อง (สำนัก งานเลขานุก ารคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุม ชน, 2556)
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