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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการดานการออกแบบพัฒนาคุณภาพ 
ของตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑของวสิาหกจิชุมชนดานสมุนไพร 2) ศกึษาทนุทางวัฒนธรรม 
ดานทัศนศิลปที่ปรากฏอยูในเขตพื้นที่ 3) ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑ 
สินคาดานสมุนไพรในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี  
จังหวัดสิงหบุรีและจังหวัดอางทอง) โดยการใชทุนทางวัฒนธรรมเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค  
และ 4) ประเมินความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอภาพรวมผลงานการออกแบบ 
ตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑของผูประกอบการที่เขารวมโครงการวจัิยทัง้หมดจํานวน  
8 ราย เปนการศึกษาวิจัยแบบพัฒนาทดลองตามกระบวนการออกแบบสรางสรรค โดยมกีารประเมิน 
ความพึงพอใจในคุณภาพผลงานการออกแบบ จากตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 5 กลุม  
โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจงเลอืกและการเลอืกแบบบังเอญิ รวมจํานวนทัง้สิ้น 142 คน เก็บรวบรวมขอมูล  
สังเคราะหขอมูลโดยวธิกีารนําเสนอผลงานแบบกลุมยอยการสอบถามความคดิเห็นทั้งโดยตรงและ 
แบบออนไลน สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมผูประกอบการสวนใหญมีความตองการผลงานออกแบบกราฟก 
ตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพทางการออกแบบดวยการใชวัจนสัญลักษณ 
และอวัจนสัญลักษณ 2) ใชทุนทางวัฒนธรรม ดานศิลปะลวดลายไทยที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรม  
จิตรกรรมและอัตลักษณของแตละจังหวัดที่เหมาะสม 3) สรางสรรครวมกับหนาที่ใชสอย  
ใหผูบริโภครับรูจดจํางาย มีมูลคาเพิ่ม เสริมการตอยอดการผลิตจริงได ซึ่งผลงานที่ไดออกแบบ 
สรางสรรคทั้งหมดนั้น 4) กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มีความเห็นวาภาพรวมคุณลักษณะของผลงาน 
ที่ออกแบบ ดานการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ ดานกราฟกตราสัญลักษณ ดานรูปลักษณ 
บรรจุภัณฑของสินคาสมุนไพร ตามกรอบแนวคิดการวิจัย เปนผลงานการออกแบบที่มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพที่พึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูที่ 4.53  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 สามารถเพิ่มมูลคาแกตัวสนิคาและธุรกจิไดจรงิ 
 คําสําคัญ: ทุนทางวัฒนธรรม การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ การออกแบบพัฒนารูปลักษณ 
บรรจุภัณฑ ผลติภัณฑสมุนไพร กลุมวสิาหกจิชุมชน กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
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Abstract 

 This research aims to 1) study the requirement of branding and packaging design development for  

the herbal products of community enterprise entrepreneurs. 2) Study the existing cultural capital  

visual arts on the target area. 3) design and develop a new branding and packaging for the  

herbal products of 8 community enterprise entrepreneurs in upper central 2 Thailand; Chainat,  

Lopburi, Singburi, and Angthong, based on the existing cultural capital as an inspired creativity of  

the research findings concept. 4) Evaluate the standard quality and efficiency opinion of the  

brand identity and packaging design from 8 local brands. This research uses creative experimental  

design process of a focus on the satisfaction from the selected, by randomly and specifically,  

end-user representatives with a total of 142 participants. The final designs are presented to a  

small group of people before collecting the evaluating questionnaires and opinions using a  

focus group method. The evaluation is done through both online questionnaires and in person.  

The descriptive statistics used in this experimental research include percentage, mean, and  

standard deviation. 

 The results found that 1) most entrepreneurs requested graphic branding and  

packaging design quality creation 2) by using both of the verbal and non-verbal identity  

elements inspired from the existing cultural capital of painting and architecture motif and the identity  

within the local area of the upper central 2 (Chainat, Lopburi, Singburi and Angthong province).  

3) The graphics Identity, product, and package should visually appeal to the customers, be  

memorable, value-added, and need to be able to produce commercially. 4) Stakeholders’  

satisfaction with the overall performance characteristics of the design set of typefaces, graphics  

branding and packaging of herbal products based on the research framework outcome is in an  

excellent level, resulting in a mean of 4.53, SD 0.66. Can increase the value added to  

products and their businesses stand out. 

 Keywords: Cultural Capital, Branding Design and Development, Packaging Form Design and  

Development, Herbal Products, Small Community Enterprise 2, North Central Provinces Group 2 
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บทนํา 
 ในปจจุบันประเทศไทยเรากําลังใหความสําคัญและใหการสนับสนุนการนําความคิด 
สรางสรรค จากหลากหลายประเด็นเนื้อหาสาระ ไปชวยคิดชวยสรางใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ  
ขึ้นมา เพื่อเพิ่มคุณคาในสนิคาและบริการเดิมของผูผลติหรือผูประกอบการทุกระดับ ใหมคีวาม 
แตกตางจากคูแขงทั้งในประเทศและทั้งในตลาดโลก ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคที่มี 
อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Economy) เปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ จนกลายเปนสวนหนึ่ง 
ของเปาหมาย นโยบายและยุทธศาสตรหลักของประเทศตาง ๆ รัฐบาลไทยมีความมุงม่ันที่จะ 
ปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศใหเปนเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเนน 
การผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม นับตั้งแต 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกจิแหงชาต ิฉบับที่ 11  
(2555-2559) ที่รัฐบาลไดประกาศพันธสัญญาไวเปน 4 ดาน ดวยกันคือ ดานโครงสราง 
พื้นฐาน ดานคน ดานสังคมและแรงบันดาลใจ และดานธุรกิจสรางสรรค การพัฒนาประเทศ 
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนตนมา จึงเปนการสรางภูมิคุมกันในมิตติาง ๆ ใหแก ปจเจก  
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยยังคงใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
สูความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
พรอมทั้งขยายการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ  
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาเปน 6 ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ  
ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรม มาใชประโยชน 
อยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐานทางปญญาเพื่อเปนภูมิคุมกันใหกับคน 
และสังคมไทยเปนสังคมที่มีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิต  
และบรโิภคอยางยั่งยนืและเปนมติรตอสิ่งแวดลอม โดยนําความรูและจุดแข็งของอัตลักษณไทย 
มาปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เขมแข็ง เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและ 
เศรษฐกิจในภูมิภาคอยางรูเทาทัน สรางความยั่งยืนของภาคเกษตรและความม่ังคั่งดานอาหาร 
และพลังงาน รวมทั้งการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ควบคูไปกับ 
การเสริมสรางระบบธรรมาภิบาล และความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปนฐาน 
การพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและสมดุล มุงสูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิสังคมแหงชาติ, 2556) 
 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคถือเปนแนวทางที่สําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในทุกระดับที่รัฐบาลไดสงเสริมสนับสนุนมา ไมวาจะเปนกิจการจากระดับบุคคล 
จากธุรกิจเล็ก ๆ ที่เกิดจากผูประกอบการรายเดียว หรือเกิดจากสังคมการรวมทุนในระดับ  
หมูบาน จังหวัดและระดับประเทศ อยางเชน วิสาหกิจชุมชน โอทอป วิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดยอมหรือขนาดใหญลวนแลวแตใหความสําคัญ ทัง้นี้เพราะเปนกระแสโลกาภิวัตนที่เช่ือมโยง 
กับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคทุกระดับ ทุกคนที่มีสวนไดสวนเสียตองรูเทาทันและ 
ปรับประยุกตใชใหเหมาะสม แตการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคจะประสบความสําเร็จไมได  
ถาปราศจากการนําสาระเนื้อหา การปรับประยุกตพัฒนาจากทุนทางวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ 
ไปใชเปนตัวเริ่มตน ทุนวัฒนธรรมจึงนับเปนสินทรัพยที่มีการฝงตัวอยูในคุณลักษณของสินคา 
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และการบริการ (Product & Service Features) สามารถใหคุณคาทางวัฒนธรรมที่ไมสามารถ 
จับตองได (Intangible Culture Value Added) แตสามารถรับรูเขาถึงและเขาใจไดเยี่ยงสุนทรียรส 
ที่มนุษยเรารับรู มองเห็นและไดรับสาร (Messages) ที่สงจากสื่อกลาง ที่ปรากฏเปนตัวแทน 
จากสื่อทัศนตาง ๆ (Visual Media) ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลคาทางเศรษฐกิจของสินทรัพยทาง 
วัฒนธรรมนั้น ๆ ทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมอาจเปนวัฒนธรรมที่สัมผัสได 
หรอืวัฒนธรรมที่สัมผัสไมได เมื่อสนิคาและบรกิารมกีารฝงตัวของเนื้อหาทางวัฒนธรรมไปดวย  
จะเรียกสินคานั้นวาสินคาทางวัฒนธรรม เชน รูปแบบของสินคาพื้นเมืองและการบริการ  
(Cultural or Local Product & Service) ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายและแผนงานพัฒนาและ 
สงเสริมทุนวัฒนธรรมไปใชในเชิงพาณิชย เนื่องจากวัฒนธรรมเปรียบเสมือนตนน้ําในหวงโซ 
มูลคาของอุตสาหกรรมสรางสรรค จึงเปนโอกาสสําหรับธุรกิจในการประกอบธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง 
กับอุตสาหกรรมสรางสรรค หรอืเปนการเอานําเนื้อหา สาระสําคัญทางวัฒนธรรมไปเปนสวนหนึ่ง 
ในกระบวนการประกอบการทางธุรกิจ นับตั้งแตการเริ่มวางแผนดําเนินธุรกิจ การออกแบบ  
การผลติผลติภัณฑและการบรรจุภัณฑ กระบวนวธิแีละกลยุทธเพื่อการขนสงและการจัดจําหนาย 
ใหถงึมอืผูบรโิภคน่ันเอง ผลติภัณฑสนิคาสมุนไพรเปนหนึ่งในประเภทกจิการของวสิาหกจิชุมชน 
ดานการผลิตสินคา (Product) และการบริการ (Service) เปนมรดก (Heritage) ที่มีความใกลชิด 
และมีความเช่ือมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมในทองถิ่นมากที่สุด ทั้งที่เปนทุนทางวัฒนธรรม 
แบบจับตองไดและจับตองไมได แตรูปแบบสนิคาที่ปรากฏในทองตลาดก็ยังมปีญหา ยังไมไดรับ 
การสนับสนุน การออกแบบพัฒนาใหผลิตภัณฑ มีการออกแบบตราสัญลักษณและรูปลักษณ 
บรรจุภัณฑ ใหมีศักยภาพ คุณภาพมาตรฐาน คุณสมบัติที่ทําหนาที่สงเสริมคุณคาและใชเปน 
กลยุทธทางการตลาดไดตามหลักการพื้นฐานของ 4P อันไดแก ตัวผลิตภัณฑ (Product)  
การกําหนดราคา (Price) สถานที่จัดจําหนาย (Place) และการสื่อสาร เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ  
(Promotion) เปนตน 
 จากการที่คณะผูวิจัยไดเคยทําการศกึษาวจัิยพัฒนาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทมาแลว 
คือ เรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท  
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  
เมื่อป พ.ศ. 2557 และเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑ 
เพื่อเช่ือมโยงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สําหรับผลิตภัณฑสุขภาพและความงามของ 
กลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เมื่อป พ.ศ. 2558 ซึ่งหลังจากที่ไดเขาศึกษาและสํารวจ 
ความตองการงานออกแบบของกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดใกลเคียงมากอน จึงพบวายังมี 
ผูประกอบการในกลุมจังหวัดอื่น ๆ ขางเคียงอีกเปนจํานวนมาก ที่ยังตองการการพัฒนา 
ผลิตภัณฑโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคโดยใชทุนทางวัฒนธรรมที่มีในทองถิ่นตนเอง 
มาปรับใช เพื่อเปนแนวทางการสรางสรรค สรางมูลคาเพิ่มใหแกตัวสินคาและการบริการ ซึ่ง 
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีทีมนักวิจัยเปนทีมงานที่มีศักยภาพ เปนอาจารยผูสอนและนักออกแบบที่มีประสบการณตรง 
ดานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ รูปลักษณบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑสินคามากอน และม ี
ความพรอมในการศกึษาวจัิย การสรางสรรคและการบรกิารความรูดานการบรกิารงานออกแบบ 
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แกชุมชน จึงมีความเห็นรวมกันวา ควรตองเขาไปมีสวนรวมในการนําความรูไปบริการชุมชน 
ฐานะของภาคีภาคการศึกษา ดวยการศึกษาวิจัยและบริการออกแบบสรางสรรค อันจะเปน 
การสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ถูกตองอยางมีหลักวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพและเปนการเพิ่ม 
มูลคาสนิคาใหแกชุมชนอยางยั่งยนื ซึ่งการวจัิยตอยอดแนวคดิดวยการใชทุนทางวัฒนธรรมของ 
แตละทองถิ่นจังหวัดกลุมนี้มาเปนขอบเขตในเนื้อหาการวิจัย ก็จะเปนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคา 
ดานเกษตรสมุนไพร และเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต เปนการพัฒนาศักยภาพและภาพลักษณ 
องคกรในระดับรากหญาใหมีความนาเช่ือถือ เปนการวิจัยเพื่อนําทุนทางวัฒนธรรมและหรือ 
ภูมิปญญาในทองถิ่น มาสรางสรรคใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย อันจะเกิดประโยชนตอ 
ชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสนิคาและผลิตภัณฑ สรางมาตรฐาน 
ตราสินคาและรูปแบบผลิตภัณฑใหมไดอยางเหมาะสมกับฐานะการลงทุนของแตละองคกร  
อันจะเปนการสรางความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความม่ันคงดานอาหาร  
(Food Security) อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหมีการนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
พัฒนาชุมชน เพื่อสรางเศรษฐกจิและสังคมของชุมชุนใหเขมแข็งขึ้นไดในลําดับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความตองการดานการออกแบบพัฒนาคุณภาพของตราสัญลักษณและ 

รูปลักษณบรรจุภัณฑของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัด 

ชัยนาท จังหวัดลพบุร ีจังหวัดสงิหบุร ีและจังหวัดอางทอง)  

 2. เพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรมดานทัศนศิลปที่ปรากฏอยูในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบสรางสรรคพัฒนาตราสัญลักษณ 

และรูปลักษณบรรจุภัณฑของวสิาหกจิชุมชน 

 3. เพื่อออกแบบพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพและประสทิธิภาพดานตราสัญลักษณ 

และรูปลักษณบรรจุภัณฑสินคาดานสมุนไพร ของกลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 2 โดยที่ผลติภัณฑสนิคามคีุณลักษณะที่สื่อสาร ซึ่งแสดงถงึการใชทุนทางวัฒนธรรม 

มาใชเปนสวนประกอบในการออกแบบสรางสรรค การเพิ่มมูลคาและใชในเชิงพาณิชยได 

 4. เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอภาพรวมผลงาน  

การออกแบบตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑสินคาดานสมุนไพร ของกลุมวิสาหกิจ 

ชุมชนในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ไดผลิตขึ้นภายใตกรอบแนวคิดสรางสรรค  

โดยใชทุนทางวัฒนธรรม 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการตรวจสอบเพื่อประเมนิภาพรวมผลงานการออกแบบพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ 
และประสทิธภิาพของการดําเนนิงานตามกรอบวจัิยนัน้ มปีระชากรและกลุมตัวอยาง คอื 
 ประชากร คือ กลุมผูที่มีสวนไดสวนเสีย ไดแก บุคคล ชุมชน หรือองคการที่ให 
ความสนใจตอผลการดําเนนิการและกจิกรรมของกลุมวสิาหกจิชุมชน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนจากกลุมผูมสีวนไดสวนเสยี ประกอบดวย ตัวแทนสมาชิก/ 
ผูประกอบการ จากหนวยงานภาครัฐหรอืเอกชน จากภาคสังคม/วัฒนธรรม ผูเช่ียวชาญ/นักวิชาการ 
ทางการออกแบบสรางสรรค และจากกลุมผูบรโิภคทั่วไป โดยการเจาะจงเลอืกและแบบบังเอิญ  
จํานวนทัง้สิ้น 142 คน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1. ตัวแปรตน คือ คุณลักษณะ คุณภาพ และประสิทธิภาพการสื่อสารในตัว 
ผลิตภัณฑใหมดานสมุนไพรของผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนของกลุมจังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรีและจังหวัดอางทอง) จํานวน 8 ราย  
มีตราสัญลักษณและรูปลักษณของบรรจุภัณฑ ที่ไดออกแบบพัฒนาขึ้นมาภายใตกรอบแนวคดิ 
ของการใชทุนทางวัฒนธรรมดานทัศนศิลปที่เปนอัตลักษณประจําเฉพาะถิ่น หรือบูรณาการ  
การปรับประยุกตใชรวมกันเพื่อเปนตัวกลางทางกราฟกสื่อสาร เปนสวนประกอบของแนวความคิด 
สรางสรรคที่สามารถมีมาตรฐาน คุณภาพ ประสิทธิภาพเพื่อการแขงขันทางการคา และสราง 
มูลคาเพิ่มใหแกสนิคาและผูผลติได 
  2. ตัวแปรตาม คอื ความคดิเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholder Analysis)  
ที่มีตอคุณลักษณะ คุณภาพและประสิทธิภาพการสื่อสารของตราสัญลักษณ ผลิตภัณฑและ 
หรือบรรจุภัณฑรูปลักษณใหม ที่ไดพัฒนาขึ้นภายใตกรอบแนวคิดของการใชทุนทางวัฒนธรรม 
ที่เปนอัตลักษณประจําถิ่นในพื้นที่ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท  
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสงิหบุร ีและจังหวัดอางทอง) มารวมใชเปนองคประกอบหรือสวนประกอบ 
แนวความคดิสรางสรรค 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 
 ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ผูวจัิยไดกําหนดใชเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห 
ขอมูลดังนี้ คอื 
  1. แบบบันทึก-สัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชในการสํารวจขอมูลเบื้องตน  
ณ สถานประกอบการ เกี่ยวกับขอมูลของผูประกอบการ ศักยภาพการผลิต การจัดจําหนาย  
ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ สภาพปจจุบัน ปญหา จุดออนจุดแข็งของรูปแบบตราสัญลักษณ 
และรูปลักษณของสินคาและบรรจุภัณฑ ความพรอมในการผลิต แนวคิดและความตองการ 
ออกแบบตามแนวคดิรวมกับโครงการวิจัย เพื่อรับการออกแบบพัฒนาประสทิธภิาพใหสูงขึ้น 
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  2. แบบสํารวจประเมนิความคดิเห็นตอผลงานการออกแบบ ที่สรางขึ้นตามกรอบ 
แนวคิดของการวิจัย เพื่อใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ผูเชี่ยวชาญรวมประเมินคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพผลงานออกแบบ เกี่ยวกับภาพรวมดานคุณภาพการออกแบบรูปแบบตราสัญลักษณ 
รูปลักษณทางโครงสรางสินคา คุณภาพการออกแบบกราฟกสําหรับบรรจุภัณฑ แบบตัวอักษร 
และตัวพมิพ และภาพรวมการรับรูทางดานการตลาด ตามกรอบแนวคดิของการวจัิย 
  3. ผลิตภัณฑใหมที่มีการผลิตจริง พรอมจัดจําหนาย มีตนแบบอารตเวิรคที่ 
สมบูรณและมีแบบจําลองเหมือนจริงบรรจุภัณฑสินคาใหม (Ready Artwork for Print, Mockup &  
Prototype) ที่ไดพัฒนา ขึ้นภายใตกรอบแนวคิด/สมมติฐานหลักคือ การออกแบบพัฒนาแบบ 
ตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑประเภทสมุนไพร ภายใตกรอบแนวคิด 
การใชทุนทางวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณประจําถิ่นในพื้นที่ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
รวม 8 ผลติภัณฑ จํานวนรวมไมนอยกวา 1,600 ช้ิน 

 การรวบรวมขอมูล 
 ใชวธิดีําเนนิการดังนี้ คอื 
  1. การบันทกึขอมูลการศกึษาขอมูลปฐมภูม ิทุตยิภูม ิภาคเอกสารและองคความรู 
ที่เกี่ยวของดวยการ บันทกึภาพ จัดเก็บรวบรวมตัวอยางสินคาและบรรจุภัณฑ จัดเก็บทํารายงาน 
สรุปผลการวิเคราะหดวยภาพถายเชิงประจักษประกอบการวิเคราะหการรับรูทางการมองเห็น  
(Visual Perception Analysis) และการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง (SWOT Analysis) ดานตราสัญลักษณ 
และรูปลักษณบรรจุภัณฑ ของผลติภัณฑประเภทสมุนไพรตามโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ 
ที่มอียูเดมิ 
  2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ภาคสนาม ณ ที่ทําการกลุมในพื้นที ่
แตละอําเภอ ดวยวิธีการสัมภาษณผูประกอบการ โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
ที่สรางและพัฒนาขึ้น มีการเขาสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตรและสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial  
Data) ของแหลงผลิตของผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรหวงโซอุปทาน ฐานการผลิตสินคาและ 
อุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษทาง ประวัติศาสตร ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต  
ภูมิปญญาทองถิ่น วัสดุและหรือธรรมชาติที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
ในพื้นที่ทัง้ 4 จังหวัด (ชัยนาท ลพบุร ีสงิหบุร ีและอางทอง) เพื่อคัดเลอืกเขารวมโครงการศกึษา 
พัฒนาแบบตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑ ของผลิตภัณฑสมุนไพรใหกับ 
ผูประกอบการคาและสินคาที่มีศักยภาพและความพรอม รวมจังหวัดละ 4 รายและคัดเลือก 
ตามเงื่อนไขไวเพื่อเขารวมโครงการออกแบบพัฒนาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและ 
กระบวนการออกแบบสรางสรรค จังหวัดละ 2 ราย รายละ 2 ผลิตภัณฑ รวมทั้งสิ้น 8 ราย  
16 ผลติภัณฑ 
  3. การจัดสนทนากลุมยอยเพื่อนําเสนอผลงานและการสํารวจความคิดเห็น  
(Design Presentation and Focus Groups) เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพตนแบบตราสัญลักษณ 
และรูปลักษณบรรจุภัณฑ และรวบรวมประเด็นจากความคิดเห็นและความตองการงานออกแบบ 
ของแตละกลุมวิสาหกิจชุมชน และจากความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  
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ผูประกอบการ นักวิชาการ นักออกแบบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผูบริโภคและหรือผูเกี่ยวของ 
ในสายการผลติอื่น ๆ รวมทัง้สิ้น 142 คน 
  4. การสรางสรรคงานออกแบบและการบันทึกผลการดําเนินงาน ตามขั้นตอน 
กระบวนการวิจัยพัฒนาทดลอง (Research and Development) และกระบวนการออกแบบ  
(Creative Design Process) ตามขอบเขตและกรอบการดําเนินการวิจัยนับแตที่ไดจากการสํารวจ 
เบื้องตน และตามขั้นตอนของการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ กระทั่งไดผลงานออกแบบ 
ตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑที่สามารถผลิตเปนผลติภัณฑใหมและวางจําหนายไดจริง 

 การวเิคราะหขอมูล 
 1. โดยวธิกีารบรรยาย พรรณนา วเิคราะห วจัิยแบบมสีวนรวม สังเคราะห และสรุปผล 
ตามขั้นตอนของการศึกษาเอกสาร หลักฐานตามขั้นตอนและกระบวนวธิีของการออกแบบและ 
สรุปผลตามขั้นตอนของการศึกษาเอกสาร หลักฐานตามขั้นตอนและกระบวนวิธีหลักการและ 
กระบวนการออกแบบสรางสรรค ดวยการนําเสนอผลเชิงประจักษตามหลักการวิเคราะหดวย 
การรับรูทางการมองและการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสู 
การสังเคราะหความตองการเบื้องตนเพื่อออกแบบ 
 2. การวิเคราะห เพื่อประเมินประสิทธิภาพคุณลกัษณะผลิตภัณฑใหมที่ไดออกแบบ 
พัฒนาตามสมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการสํารวจจากความคิดเห็นของกลุม 
ผูเช่ียวชาญ ผูประกอบการ นักวิชาการ นักออกแบบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผูเกี่ยวของ 
ในสายการผลติ จากการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) และการสรุปประเด็นของความคิดเห็นของกลุมประชากรตัวอยางตามขั้นตอน 
การออกแบบพัฒนา เพื่อใชเปนเกณฑสนับสนุน ตัดสนิใจสรุปแบบเพื่อการผลิตและการพัฒนา 
ตอยอด โดยมเีกณฑในการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมผูประกอบการสวนใหญมีความตองการผลงานออกแบบ 
กราฟกตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพทางการออกแบบดวยการใชวัจน 
สัญลักษณและอวัจนสัญลักษณ 2) โดยใชทุนทางวัฒนธรรม ดานศิลปะลวดลายไทยที่ปรากฏ 
ในงานสถาปตยกรรม จิตรกรรมและอัตลักษณของแตละจังหวัดที่เหมาะสม 3) มาสรางสรรค 
รวมกับหนาที่ใชสอย ใหผูบริโภครับรูจดจํางาย มีมูลคาเพิ่ม เสริมการตอยอดการผลิตจริงได  
ซึ่งผลงานที่ไดออกแบบสรางสรรคทั้งหมดนั้น 4) กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มีความเห็นวา 
ภาพรวมคุณลักษณะของผลงานที่ออกแบบ ดานการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ  
ดานกราฟกตราสัญลักษณ ดานรูปลักษณบรรจุภัณฑของสินคาสมุนไพร ตามกรอบแนวคิด 
การวจัิย เปนผลงานการออกแบบที่มคีุณภาพและประสทิธภิาพที่พงึพอใจ อยูในระดับมากที่สุด  
โดยมีคาเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูที่ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 สามารถเพิ่มมูลคาดวยทุน 
ทางวัฒนธรรมแกตัวสนิคาและการประกอบธุรกจิของกลุมผูประกอบการเปาหมาย สรางสรรค 
ใหมกีารสื่อสารดวยการใชอัตลักษณเฉพาะทองถิ่นของแตละจังหวัดไดอยางเหมาะสม 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยรวม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นที่มีตอผลงาน 
  การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑสุขภาพ 
  และความงามของกลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 2 รวมทั้ง 8 ราย  
  มผีลสรุปเปนภาพรวม        N= 142 

รายที ่ ชื่อผูประกอบการวสิาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการวจัิย X SD แปลผล 

1 วสิาหกจิชุมชนสมุนไพรไทยแท ตราแมบาน อําเภอปาโมก  
จังหวัดอางทอง 

4.25 0.96 มาก 

2 วสิาหกจิชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพสตรี กลุมสตรีทําของชํารวย 
ตําบลศาลาแดง อําเภอเมอืง จังหวัดอางทอง 

4.43 0.77 มาก 

3 วสิาหกจิชุมชนกลุมผลติภัณฑเขาราวเทียนทอง อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 

4.40 0.92 มาก 

4 วสิาหกจิชุมชนกลุมผูผลติอาหารปลอดสารพษิ วัดวจิติรรังสรรค 
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 

5 วสิาหกจิชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย ไรทหารสานประชา  
ตําบลพัฒนานิคม อําเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี 

4.48 0.63 มาก 

6 วสิาหกจิชุมชนไรสานฝนธารนํ้าใส ตําบลพัฒนานิคม อําเภอเมอืง 
จังหวัดลพบุรี 

4.59 0.54 มากท่ีสุด 

7 วสิาหกจิชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม สมุนไพรโพธ์ิ
แกว อําเภอเมอืง จังหวัดสงิหบุรี 

4.38 0.67 มาก 

8 วสิาหกจิชุมชนแกนตะวันวนิววิ อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสงิหบุรี 4.58 0.64 มากท่ีสุด 

 รวม 4.53 0.66 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 1 แยกตามผูประกอบการทั้ง 8 ราย พบวา กลุมประชากรตัวอยางที่ไดรวม 
ตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพของผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ 
และรูปลักษณบรรจุภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนแตละรายในครั้งนี้ มีระดับความพึงพอใจใน 
คุณภาพผลงานในระดับ มาก รวม 5 ราย และระดับมากที่สุด 3 ราย และเมื่อวิเคราะหผลรวม 
คาเฉลี่ยความคดิเห็นทุกกลุมรวมกันแลวพบวา อยูในระดับมากที่สุด โดยมคีาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.53  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 โดยทายที่สุดผูวิจัยไดนําขอมูลความตองการเพิ่มเติม  
คําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ของผูมีสวนรวมพิจารณาตัดสินใจเลือกภาพรวมของผลงาน 
มาปรับปรุง และแกไขขอมูลที่เกี่ยวของกับกราฟกอารตเวิรคตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุ 
ภัณฑ ใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของแลว จึงสรุปบันทึกไฟลดิจิทัลตนแบบ 
ทัง้หมด ไดแก ไฟลภาพถายผลิตภัณฑสินคา (Product Items Files) ไฟลตราสัญลักษณและอัตลักษณ 
กราฟกที่เกี่ยวของกับสื่อทัศนภาพประกอบทางการพิมพแบบตัวอักษรและตัวพิมพ (Symbol & logo,  
Digital Corporate Identity, Typefaces Files) ไฟลภาพกิจกรรมการมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ (Design and Development Participatory Action Research) ฯลฯ ของผูประกอบการ 
แตละราย พรอมสทิธอินุญาต บันทกึลงในแผนดวีดี ีและไดนําสงมอบบรรจุภัณฑจริง แบบจําลอง 
เหมือนจริง วัสดุบรรจุภัณฑและหรอืงานสิ่งพิมพประกอบรวมในงานออกแบบจรงิ จํานวนรายละ  
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200 ช้ินงาน เพื่อใหผูประกอบการไดนําไปใชประโยชนทางการผลิต และทางการคาใชทดสอบ 
ทดลองตลาด มคีวามพรอมสําหรับการใชงาน ใชพมิพ ใชสื่อแสดงไดตามศักยภาพและการลงทุน  
สามารถผลิตสินคาวางจําหนายสินคาไดจริง สามารถใชเปนเครื่องมือเพื่อการแขงขันทางการคา 
ที่มีประสิทธิภาพไดจริงและยังไดใชประโยชนในทางการเชื่อมโยงแสดงขอมูลใหลูกคาไดทราบ  
โดยไดจัดทําเปนเว็บบล็อกแสดงผลงานการเขารวมกิจกรรมการวิจัย การรวมจัดการความรูวิจัย  
ไวใหผูประกอบการทั้ง 8 ราย ซึ่งไดเชื่อมโยงกับเว็บบล็อกของโครงการวิจัยเรื่องนี้ไวแลวที่  
เว็บไซต: http://thai-cultural-capital.blogspot.com 
 

 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมผลงานวิจัย สรางสรรคที่แสดงคุณลักษณะการใชทุนทางวัฒนธรรมดวยศิลปะ 
 ลวดลายไทยจากงานจิตรกรรมและสถาปตยกรรมที่ปรากฏ ของแตละทองถิ่นจังหวัด
 เปนแรงบันดาลใจในการออกแบบสรางสรรค พัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณ
 บรรจุภัณฑสินคาประเภทสมุนไพร สําหรับกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เขารวม
 โครงการวจัิย 
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อภปิรายผลการวจัิย 
 ผลจากการศึกษาความตองการ ดานการใชทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนา 
ตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑสินคาประเภทสมุนไพร สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน  
ในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี  
และจังหวัดอางทอง) ในครั้งนี้นั้น ทําใหมีกลุมวิสาหกิจชุมชน ที่ไดใหความรวมมือเขารวมโครงการวจัิย 
จํานวนทัง้สิ้นรวม 8 ราย ดังนี้คอื จังหวัดชัยนาท 2 ไดแก วสิาหกจิชุมชนกลุมผูผลิตพืชผักอาหาร 
ปลอดสารพิษวัดวิจิตรรังสรรค อําเภอหันคา และ วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑสมุนไพร  
เขาราวเทียนทอง ชัยนาท อําเภอเนินขาม จังหวัดลพบุรี 2 ราย ไดแก วิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตร 
อนิทรยี (ไรทหารสานประชา) อําเภอเมอืงลพบุร ีและวสิาหกิจชุมชนไรสานฝน อําเภอเมอืงลพบุรี  
จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 2 ราย ไดแก วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม อําเภอ 
เมืองสิงหบุรี และวิสาหกิจแกนตะวันวินวิว อําเภอพรหมบุรี และจังหวัดอางทอง 2 ราย ไดแก  
วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีทําของชํารวย อําเภอเมืองอางทอง และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยแท  
อําเภอปาโมก ซึ่งผลจากการสํารวจเชิงลกึภาคสนามทําใหทราบความตองการดานการออกแบบ  
และดานการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมนั้น กลุมผูประกอบการสวนใหญ เห็นชอบและตองการใหมี 
การใชทุนทางวัฒนธรรมทางทัศนศิลปที่เปนผลงานศิลปะใด ๆ ที่ปรากฏมีอยูมานาน เปนสิ่งที ่
ควรคา สามารถบงช้ีความเปนมาชีวิตวิถีของชุมชนทองถิ่น และมีคุณคาทางจิตใจ ความเช่ือถือ 
ศรัทธา มาปรับใชสื่อสารในตัวงานที่สรางสรรคอยางเหมาะสม ซึ่งขอสรุปดังกลาวผูวิจัยไดนําไป 
สรุปใชเปนแกนแนวคิดหลักในการออกแบบ (Main Idea/Design Brief) ไวคือ “ภาพรวมผลงาน 
ควรมีคุณลักษณะที่สื่อสาร สื่อแสดงถึงการใชทุนทางวัฒนธรรมของทองถิ่น มาปรับประยุกตใช 
เปนองคประกอบรวมในการออกแบบสรางสรรคตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑ  
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สามารถนําไปผลิตและจัดจําหนาย ใชงานในเชิงพาณิชยไดจริง” จึงเปนแนวคิด 
หลักของการออกแบบที่สอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการผลิตสินคาวัฒนธรรมชุมชน  
ของกระทรวงวัฒนธรรม (2560) ที่กลาวถึงความสําคัญของการใชทุนทางวัฒนธรรมเอาไววา  
วัฒนธรรม เปรียบเสมือนตนน้ํา ในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมสรางสรรค หรือนําเนื้อหาทาง 
วัฒนธรรมไปเปนสวนหนึ่งในกลยุทธทางธุรกจิ จงึไดทําโครงการผลติภัณฑวัฒนธรรมไทย โดยนํา 
วัฒนธรรมที่มีอยูในทองถิ่นมาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบประยุกต พัฒนา ตอยอด  
สรางสรรคใหเปนผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย เพื่อสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาเพิ่มทาง 
เศรษฐกิจ สรางรายไดใหกับชุมชน และสรางความม่ันคงใหแกประเทศชาติ จึงไดดําเนินการ 
สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย โดยการสนับสนุนใหมีการนําวัฒนธรรมที่มีอยู  
ในทองถิ่น มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลิตภัณฑ ซึ่งก็สอดคลองกับคําใหสัมภาษณ 
ของหัวหนางานกลุมงานยุทธศาสตรและเฝาระวังวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอางทอง  
(สัมภาษณ 8 มถิุนายน 2560) วาแนวคดิการวจัิยเปนแนวทางเดยีวกันในเชิงเศรษฐกจิสรางสรรค  
ที่ทาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอางทอง ตองการใหมกีารศกึษาวิจัย พัฒนาสนิคาชุมชนที่มีทุน 
ทางวัฒนธรรมรายลอมอยูมากมาย แตยังถูกนํามาปรับใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจกันอยางเต็มที่  
การที่กลุมผูประกอบการมีความตองการใหผลงานออกแบบกราฟกตราสัญลักษณและรูปลักษณ 
บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพทางการออกแบบ ดวยการใชวัจนสัญลักษณและอวัจนสัญลักษณทาง 
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วัฒนธรรมมาสื่อแสดงใชในสินคาและบรรจุภัณฑใหเกิดมีมูลคาเพิ่มนั้น ก็สอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของอนุรักษ อาทิตยกวินและคณะ (2559) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ 
บรรจุภัณฑและการสรางภาพลักษณสินคาของผูประกอบการสินคาชุมชน ประเภทของใช  
ของตกแตง ของที่ระลึก: กรณีศึกษา โรงงานกิตติโรจนเซรามิก ซึ่งพบวาในการออกแบบพัฒนา 
บรรจุภัณฑสินคาของชุมชนนั้นจะตองประกอบไปดวย การกําหนดกลุมเปาหมาย การกําหนดช่ือ 
ตราสนิคา วัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ รูปทรงบรรจุภัณฑ สสีันและกราฟก รวมถงึขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ  
จะทําใหสินคาดูมีมูลคา ดึงดูดสายตา มีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น นับวาสอดคลองสวนสงเสริม
การตลาดผลิตภัณฑชุมชน (2559) ที่ไดสรุปในบทความเรื่องทุนวัฒนธรรมไทยสูการสรางสรรค
เศรษฐกิจเอาไววา ทุนทางวัฒนธรรม นับเปนกระแสและความเคลื่อนไหวใหมในโลกยุคใหม  
เปนเครื่องมือใหมทางการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจมุงหมายใหใชเปนกลยุทธทางการคา 
เพื่อการแขงขัน และภาครัฐก็ถือวาการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เปนแนวทางที่สําคัญ  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคจะประสบความสําเร็จไมได 
ถาปราศจากการพัฒนาทุนวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมเปนสินทรัพยที่มีการฝงตัวและใหคุณคา 
ทางวัฒนธรรม นอกเหนอืจากมูลคาทางเศรษฐกิจของสินทรัพยทุนวัฒนธรรมอาจเปนวัฒนธรรม  
ที่สัมผัสไดหรือวัฒนธรรมที่สัมผัสไมได เมื่อสินคาและบริการมีการฝงตัวของวัฒนธรรมจะเรียก 
สินคานั้นวาสินคาวัฒนธรรม ดังนั้นในการใชทุนวัฒนธรรมมาใชเปนแรงบันดาลใจการออกแบบ  
ในผลงานหมวดออกแบบตราสัญลักษณนั้น ผูวิจัยจึงไดมีการออกแบบเครื่องหมายแสดง 
อัตลักษณสินคาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด จัดสื่อแสดงใหนําเสนอไวในตัวบรรจุภัณฑและ  
สื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสรมิการขายเอาไวใหดวย 
 จากการที่กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มีความเห็นวาภาพรวมคุณลักษณะของผลงาน  
ดานการออกแบบตัวพิมพคอมพิวเตอร ดานกราฟกตราสัญลักษณ ดานการรูปลักษณบรรจุภัณฑ 
สินคาสมุนไพร โดยการใชทุนทางวัฒนธรรมในทองถิ่นของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคนั้น เปนผลงานการออกแบบที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพที่พึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุดนั้น มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุชาดา  
คันธารส และคณะ (2557) ที่ไดทําการศึกษาแนวทางการออกแบบเลขนศิลปบนบรรจุภัณฑ  
ที่แสดงเอกลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกตใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกของจังหวัด 
ขอนแกน ที่ไดศึกษาแนวทางที่แสดงเอกลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกตใชในการพัฒนา  
เลขนศิลปบนบรรจุภัณฑน้ําพริกของจังหวัดขอนแกน แลวประเมินผลคุณลักษณะความคิดเห็น 
ความเหมาะสมจากผูบริโภค จากการลงพื้นที่ศึกษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแกน  
นําขอมูลจากการศกึษามาวิเคราะหเปนองคประกอบเลขนศิลปดาน โทนส ีภาพประกอบ ลวดลาย  
และตัวอักษร ไดแนวทางการออกแบบเลขนศลิปบนบรรจุภัณฑ มาเปนรูปแบบที่ไดรับการพัฒนา  
โดยพิจารณาจากความโดดเดนของเอกลักษณทางวัฒนธรรม ความสอดคลอง ในบริบท และ 
สัดสวนตามหลักการจัดองคประกอบศิลป ซึ่งผลการปฏิบัติการออกแบบไดตนแบบบรรจุภัณฑ 
แลวเมื่อนําไปประเมินคุณลักษณะความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย พบวา การออกแบบบรรจุภัณฑ  
และเลขนศิลปบนบรรจุภัณฑ สามารถสื่อถึงความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแกน  
อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด และสอดคลองกับผลงานวิจัยของประชิด ทิณบุตร และคณะ (2557)  
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ไดทําการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑเพื่อเชื่อมโยง 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สําหรับผลิตภัณฑสุขภาพและความงามของกลุมวิสาหกิจชุมชน  
จังหวัดชัยนาท พบวา ผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณบรรจุภัณฑ 
ในภาพรวม ดานมาตรฐานอัตลักษณ คุณภาพการออกแบบตราสัญลักษณ ดานมาตรฐานและคุณภาพ 
การออกแบบรูปลักษณบรรจุภัณฑ และภาพรวมของการสื่อการรับรูที่เช่ือมโยงถึงการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใชอตัลักษณจังหวัดชัยนาทเปนสื่อสรางสรรคคอื วัด นก เขื่อน  
มาเปนสวนประกอบรวมนั้น เปนผลงานการออกแบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่มีคา 
ความคิดเห็นตอภาพรวมผลงาน อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลความคิดเห็นของกลุมผูมสีวนไดสวนเสีย 
ดังกลาว นับเปนความคดิเห็นที่สอดคลองกับหลักการพจิารณาตัดสนิใจในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
สินคากอนที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อออกสูตลาดของ Kotler, Philip and Armstrong, Gary. (2014)  
ที่กลาวไววา ในการที่จะพิจารณาตัดสินใจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและการบริการใด ๆ นั้น  
ควรตองมปีระเด็นในการพิจารณารวมกันในประเด็นที่เกี่ยวของคอื คุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ  
การสรางตราสัญลักษณสินคา การบรรจุภัณฑ ฉลากที่ใชกํากับสินคาและการบรกิารที่สนับสนุน 
ผลิตภัณฑ ที่ตองสอดคลองสัมพันธกันดังที่ Essays, UK. (2013) ที่ไดกลาวสนับสนุนแนวคิด 
สรางสรรคนี้เอาไววาคุณลักษณะตาง ๆ ที่เปนสมบัติองครวมของแบรนด เปนสิ่งที่ผูคนมองเห็น 
และสัมผัสไดอยางชัดเจน เปนรูปรางภายนอกและเปนคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสัมผัสได เชน  
ตราสัญลักษณสินคาและกราฟกรวมสื่อสารที่สามารถนําไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และนําไป 
ประเมนิมูลคาเปนสนิทรัพยของผูประกอบการได เชนเดยีวกับสนิทรัพยประเภทอื่น ๆ อกีดวย 
 ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณของบรรจุภัณฑดานสมุนไพร  
โดยใชทุนทางวัฒนธรรมมาเปนกรอบแนวคิดแหงการสรางสรรคในครั้งนี ้นั ้น จึงทําให 
กลุมผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการวิจัย ทั้ง 8 ราย ไดรับชุดผลงานที่ผลิต 
ขึ้นจริงและไดไฟลผลงานตนแบบ ที่มีความสมบูรณทั้งสวนประกอบของแบบโครงสรางและ 
รูปแบบกราฟกอัตลักษณสําหรับผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ รวมทั้งวัสดุอุปกรณเสริมสราง  
ประชาสัมพันธ เอกลักษณ อัตลักษณใหแกองคกร เปนจํานวนไมนอยกวา รายละ 250 ช้ิน  
ใหไดใชเปนสื่อทัศนคุณลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะทองถิ่นแตละจังหวัดตน  ที่ผูประกอบการ 
สามารถนําไปใชประโยชน แปลงเปนสนิทรัพยที่ประเมนิมูลคาในทางการคาและองคกรไดโดยตรง  
ใชเปนตนแบบจริงในการวางแผน การทดสอบตลาด ทดลองการผลิตจริง การจัดจําหนาย  
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สามารถสรางมูลคาเพิ่มเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอสินคา  
และหรือใชเปนผลิตภัณฑทดสอบทางการตลาดตอคูคาและผูบริโภคไดจริง อยางเหมาะสมกับ 
ขดีความสามารถทางการคา การผลติและการลงทุนของแตละราย โดยผูวจัิยไดเผยแพรกิจกรรม 
และการดําเนินการวิจัยทั้งหมดใหผูสนใจไดติดตามผล ไดมีสวนรวมเรียนรูไดตลอดไปและ 
ตลอดเวลาไดที่เว็บไซต: http://thai-cultural-capital.blogspot.com 
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ภาพที ่2 เว็บบล็อกการจัดการความรูวิจัย เผยแพรและเช่ือมโยงเว็บบล็อกของผูประกอบการ 
 ที่อยู เว็บไซต: http://thai-cultural-capital.blogspot.com 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริงในการออกราน การจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
 ในทองตลาดจริง การตอยอดการผลิต ฯลฯ ของกลุมวสิาหกจิชุมชนที่เขารวมโครงการวิจัย 
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ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะเชงิปฏบิัต ิ
 1. หนวยงานมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
ในการอุปโภค และบริโภคผลิตภัณฑจากชุมชน ควรมีสวนรวมบูรณาการทรัพยากรและ 
ความรวมมือตามศักยภาพที่มีอยู เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจการของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
อยางจริงจัง นับตั้งแตรวมตั้งตนกิจการ การพัฒนากิจการและการตรวจสอบและติดตาม 
การดําเนินกิจการหลังการรับการพัฒนาแลว ทั้งนี้เพราะมีสถานประกอบการที่ลมเลิกกิจการ 
หรือชะลอกิจกรรม การผลิตอยูเปนจํานวนมาก จะไดชวยลดความเหลื่อมล้ํา ความซ้ําซอน 
ทัง้งบประมาณและภารกจิที่รับผิดชอบลงไปได 
 2. หนวยงานมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรจัดสรรงบประมาณ 
ใหการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยกิจกรรมชุมชนและรวมปฏิบัติการดานการผลิต การวิจัยการรับรอง  
การทดสอบ ทดลองเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑของชุมชน (Community Lab)  
ใหแกกลุมผูประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 3. ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับความรวมมือกับโครงการศึกษาวิจัย ไดรับ 
การสนับสนุนการผลิต การถายทอดภาคความรูและภาคปฏิบัติการ จนประสบผลสําเร็จจนม ี
ทักษะความชํานาญแลว ควรมีการถายทอดสูเกื้อกูลแกชุมชนและสังคม รวมปฏิบัติการเปน 
วทิยากรในระดับชุมชน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 
 1. ควรมกีารศกึษาวิจัยดานการใชทุนทางวัฒนธรรมดานอื่น ๆ ทัง้ที่เปนทุนทางวัฒนธรรมที่ 
จับตองไดและจับตองไมไดมาเปนแนวคิดหลักเพื่อผลิตภัณฑและการบริการใหแกกลุมผูประกอบการ 
โอทอปและหรือผูประกอบการระดับ SME ที่มีศักยภาพดานการลงทุนและความพรอมในการผลิต  
การตลาด ในภูมิภาคตาง ๆ ใหมากขึ้นและใหครอบคลุมสาระเนื้อหาทางวัฒนธรรมทั้งในแนวกวาง 
และลกึ 
 2. การวจัิยเชิงคุณภาพและงานสรางสรรค ดวยการปฏบิัตกิารตามกลวธิศีลิปะทางดาน 
วิจิตรศิลปและทัศนศิลป ในขอบเขตเนื้อหาดานการอนุรักษ รักษา การสืบทอด และการตอยอด 
ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่กลุมภาคกลางตอนบน 1 และ 2 ยังเปนความตองการของชุมชน เอกชน 
และหนวยงานภาครัฐ ที่ยังรอคอยความรวมมือและบูรณาการความรูและการบริการงานวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนอยูอกีเปนจํานวนมาก 
 3. ควรมกีารวจัิยเชิงพัฒนาทดลองตามกระบวนการออกแบบสรางสรรค ดานการออกแบบ 
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของชุมชน โดยการใชวัสดุจากธรรมชาติหรือวัตถุดิบทางการเกษตรที่ 
เปนแหลงเพาะปลูกหรืออัตลักษณเฉพาะในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มาเปนบริบท 
และกรอบดําเนินการวิจัย เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากการรวมมือวิจัยมีมูลคาเพิ่ม สามารถ 
เปนแนวทางสูการจดลิขสิทธิ์เปนสินคาเฉพาะทางภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) ของแตละ 
จังหวัด หรอืทองถิ่นได 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
141 

 

 

เอกสารอางองิ 

กระทรวงวัฒนธรรม. (2560). โครงการสนิคาวัฒนธรรมไทย. สบืคนจาก 

 http://www.cpot.in.th/aboutus.php 

ฐานเศรษฐกจิ. (2560). รัฐบาลไทยผลักดันพืชสมุนไพรไทยเปนพชืเศรษฐกิจตัวใหม. สืบคนจาก 38 

http://www.thansettakij.com/content/92179 

ประชิด ทิณบุตร. (2557). การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิด 

เศรษฐกิจสรางสรรค (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

สวนพัฒนาสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน. (2559). ทุนวัฒนธรรมไทยสูการสรางสรรค 

 เศรษฐกจิ. อุตสาหกรรมสาร, 5 (พฤศจกิายน-ธันวาคม), 5–8. 

สุชาดา คันธารส และคณะ. (2557). ทางการออกแบบเลขนศลิปบนบรรจุภัณฑที่แสดงเอกลักษณ 

ทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกตใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกของจังหวัดขอนแกน.  

วารสารวชิาการศลิปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 5(1), 14-55. 

สภาหอการคาแหงประเทศไทย. (2558). บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) ยุทธศาสตร 

การพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุร ีสงิหบุร ีชัยนาท อางทอง). สบืคนจาก  

http://www.thaichamber.org/scriptsstratigic.asp?Tag=7&nShowMag=1&nPAGEID=91 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ. (2556). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาตฉิบับที่สบิเอ็ด พ.ศ. 2555–2559. สบืคนจาก 

 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395 

หัวหนางานกลุมงานยุทธศาสตรและเฝาระวังวัฒนธรรม. (8 มถิุนายน 2560). สํานักงานวัฒนธรรม 

 จังหวัดอางทอง [สัมภาษณ]. 

อนุรักษ อาทิตยกวิน และคณะ. (2559). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑและการสรางภาพลักษณ 

สินคาของผูประกอบการสินคาชุมชน ประเภทของใชของตกแตงของที่ระลึก: กรณีศึกษา 

โรงงานกติตโิรจนเซรามกิ. วารสารการจัดการสมัยใหม, 9 (2): 41–48. 

Essays, UK. (2013). The importance of brand attributes. Retrieved 10 jul 2018, from 

 3 8 https://www.ukessays.com/essays/marketing/the-importance-of-brand-attributes- 

 marketingessay.php?vref=1 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary. (2014). Principles of Marketing: Global Edition. (15th ed.).  

Harlow, England: Pearson Education Limited. 

  

http://www.thansettakij.com/content/92179
http://www.thaichamber.org/
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395
https://www.ukessays.com/essays/marketing/the-importance-of-brand-attributes-

	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part126
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part127
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part128
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part129
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part130
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part131
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part132
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part133
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part134
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part135
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part136
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part137
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part138
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part139
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part140
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part141

