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การพัฒนใรูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้ากระเปาผ้ใลายดาวอ้อมเดือน 
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CLOTH BAG OF THE SATRI CHET RIO WOMEN GROUP BAN PAEO DISRRICT SAMUT
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การพัฒนารูปแบบบรรชุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้ากระเป้าผ้าลายดาวอ้อมเดือน กลุ่มสตรีเจ็ดริ้วพัฒนา 
อำเภอบางแพัว จังหวัดสมูทรสาคร กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการสินค้าชุมชนประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 
โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ชื่งใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมในการเก็บรวมรวม 
ข้อมูล ขึ้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้านการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าชุมชนประเภทกระเป้าผ้าให้ดีขึ้น ประกอบค้วยผลการ 
ว ิเคราะห ์ 3 ค้าน ได้แก่ (1) ค ้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (2) ค้านภาพลักษณ์ตรายี่ห ้อ (3) ค้านการภาพลักษณ์ 
องค์การทั้งจากการสร้างภาพลักษณ์จากภายในองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์จากภายนอกองค์กร ส่วนผลการวิเคราะห์ 
ข ้อม ูลเพ ื่อพ ัฒนารูปแบบบรรชุภ ัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้าช ุมชนพบว่า บรรชุภ ัณฑ์จะต้องประกอบไปด้วย กำหนด 
กลุ่มเป้าหมาย, การกำหนดชื่อ - ตราสินค้า บรรชุภัณฑ์ รูปทรงบรรชุภัณฑ์, สีสันและกราฟิก รวมถึงข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้อง ซ๋ึง 
ประโยชน์ของงานวิจ ัยในครั้งน ี้จะทำให้ส ินค้าดูมีมูลค่า ดึงดูดสายตา มีความน่าสนใจเพื่มมากขึ้น และทำให้ขายสินค้าไต้ 
ราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ABSTRACT
The Development of a Package and Brand Image Building Dao Lorn Duen cloth Bag o f 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 o f 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 o f this research. Can make cloth bag more valueable , 
attractive ang interesting. Then entrepreneurs can sell clothbag higher price, too

คำสำคัญ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, การสร้างภาพลักษณ์สินค้า, ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน 
Keywords: The Development o f a Package 1 Brand Image Building, Then entrepreneurs

บฑนํไ
จากนโยบายรัฐบาลที่ส ่งเสริมการคำเนินงานและการพัฒนาโครงการสร้างของระบบเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

เน้นให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเป็นฐานนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค ภายใต้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ให้เป็นกลไกสนับสนุนการพื่งพาตนเองของชุมชน รวมทั้งกำหนดการพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงของ 
ประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้นมีเป็าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐาน 
การผลิตเด ียว โดยท ี่ม ีการเคล ื่อนย้ายส ินค ้า บริการ การลงทุนและแรงงาน,?เม ือในอาเซ ียนอย่างเสริ รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี 2558 เป็นความห้าทายที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยไม,ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ 
ทำธ ุรก ิจส ่งออก นำเข ้า ห ร ือผ ู้ท ี่ทำธ ุรก ิจภายใน ประเทศ ท ั้งขนาดใหญ ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และรวมไปถ ึง 
ผู้ประกอบการระดับชุมชนด้วย ดังทั้น จะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเปีดเสรีภายใต้ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (A EC ) ที่จะมีผลกระทบต่อการคำเนินธุรกิจ ทั้งนี๋เพ ื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อ 
ธุรกิจหรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ห้าทายความสำเร็จ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,2559)

สำหรับผู้ผลิตสินค้าสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องมากจากการเปีดเสรี 
การค้าดังกล่าวไต้เน ื่องจากสถานการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่ธุนแรงในป็จจุบ ัน ประเทศต่าง  ๆ ล้วนหันมาให้ความสำคัญกับ 
การเพื่มศักยภาพชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางต้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิป็ญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและ 
บริการในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น สินค้าที่ใช้ไนชีวิตประจำวัน อาจจะไต้รับผลกระทบ 
ต่อคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพื่มสูงขึ้น อันเนื่องมากจากสินค้ามีคุณภาพตา ราคาต้นทุนตา หรือสินค้าที่สามารถ 
ทดแทนกันไต้เข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยไต้มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่หลากหลายและมีอำนาจใน 
การต่อรองสูงซึ๋งนำไปสู่การกดดันทางราคาจึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มแข็งและเกิดต้นทุนใน 
การปรับตัว การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้ภับผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขัน 
ไค้รวมถึงแผนการพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในห้องลื่นบนฐาน 
การเพื่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างม ูลค่าเพ ิ่มต ้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป ็นมิตรภับสี่งแวดล้อม 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11, 2554)และการพัฒนาองค์รวมเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐผ่าน 
โครงการต่าง  ๆ นั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็นองค์กรภาคเศรษฐกิจหนื่งท ี่1ไต้รับการสนับสนุน 
จากหน่วยงานปกครองทั้งในระดับต่างๆ เพื่อให้ชุมชนมีการรวมตัวกันในการคำเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจและจดทะเบียนเป็น 
กลุ่มวิสาหกิจชุมเพื่อสร้างโอกาสและความสามารถในการพัฒนาและความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นจากการคำเนินงาน โดยที่ผ่าน 
มาจะพบว่ามีการจดทะเบียนของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ต ่างๆ ทั้งประเทศเข้าสู่ระบบวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2556)
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