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1.บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื ่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วยและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2) เพื ่อศึกษาความ

พึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ โดยใช้วิธีการวิจัยด้วยการประยุกต์วิจัยเอกสารเน้นเทคนิคเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามวิธี Netnography ซึ่งท าการศึกษาหาข้อมูลและคุณสมบัติของผ้าขาวม้าเพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ของหมอน

รองคอ และรวบรวมข้อมูลความเห็นคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย โดยให้กลุ่มตัวอย่าง

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ มีการสอบถามความคิดเห็นหลังการใช้งาน และน ามาสรุปผล ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอน

รองคอจากกาบกล้วย 

ผลการศึกษาพบว่าผลจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การท าปลอกหมอนรองคอจากผ้าขาวม้า โดยใช้ผ้าขาวม้ามาตัด

เย็บเป็นรูปทรงปลอกหมอนรองคอ เนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าท่ีมีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้มากเหมาะกับประเทศไทยท่ีมีอากาศ

ร้อนเพราะความร้อนได้ดี มีความทนทาน ดูแลท าความสะอาดง่าย เมื่อสัมผัสจะให้ความรู้สึกนุ่มสบาย และพบว่ากลุ่มผู้

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความพึงพอใจเนื่องจากผ้าขาวม้าท่ีใช้เป็นปลอกหมอนน้ันมีเอกลักษณ์ท าให้ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่น เนื้อ

สัมผัสให้ความรู้สึกนุ่มสบาย เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่น 
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Development of product packaging for neck pillow  

from banana leaf 

Sornsawan boonsungnoen 

2.Abstract 

The purpose of the study is to develop a banana mat product packaging and product 

development.  To study the effect of consumer satisfaction on the development of 2-place41 

packaging of banana mat and production cost This study uses the method of literature 

research, electronic literature retrieval technology, based on the network diagram.  The 

characteristics of the white paper on packaging development in waiting and collecting 

comments on product packaging development The instrument used in the experiment is a 

questionnaire survey. Development of banana mat packaging.  

The results of this study show that the development of packaging is made up of a 

white cloth cover in a pillowcase.  Cotton fabric is a good quality, suitable for Thai hot air, 

with good durability.  Easy to clean, when you touch it, you will feel comfortable and 

comfortable.  Saddle is unique, so that the product looks very unique, soft texture, soft, 

flexible. 
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3.บทน า 

เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น เดินทางไปเรียน เดินทางไป

ท างาน เดินทางท่องเท่ียว เดินทางไปธุระ เป็นต้น และการเดินทางระยะยาวเป็นสาเหตุของปัญหาความเมื่อยล้า โดยหลาย

คนจัดการกับความเมื ่อยล้านี ้ด้วยการใช้หมอนรองคอระหว่างการเดินทาง ผู ้วิจัยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันสังคมเร ิ ่มให้

ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติกันมากข้ึน ดังน้ันผู้วิจัยจึงมองเห็นความส าคัญของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้

วัตถุดิบจากธรรมชาติ  

ผ้าขาวม้า มีลวดลายไม่มากแตกต่างกันท่ีสีสัน ตารางหมากรุก เป็นลวดลายท่ีดูเรียบง่าย ข้ันตอนการทอต้องอาศัย

ความช านาญและสั่งสมเรียนรู ้หลายชั่วอายุคน ผ้าขาวม้าผูกพันในวิถีชีวิตแบบไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (CSJOY.COM, 

2559) ซึ ่ง “ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าพื้นบ้านของไทยที่มีมายาวนานมากกว่าห้าร้อยปี เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที ่คนไทยใช้ใน

ชีวิตประจ าวันมาช้านาน และมีชุมชนหลายแห่งท่ีมีประกอบอาชีพทอผ้าขาวม้าเพื่อใช้เล้ียงชีพมายาวนาน  ผ้าขาวม้าของแต่

ละพื ้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุดิบ ลายผ้า คุณสมบัติ ความเป็นมา อย่างไรก็ดี คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจ

รายละเอียดน้ี และอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของผ้าขาวม้าเชิงศิลปวัฒนธรรม มีการผลิตกันในหลายชุมชนท่ัวประเทศ และ มี

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เดิมผลิตใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่ปัจจุบันภาครัฐและวิชาการ มีความคิดในการจัดท าโครงการ 

“ผ้าขาวม้าท้องถิ ่น หัตถศิลป์ไทย” ขึ ้น เพื ่อให้เกิดความตระหนักของคุณค่าผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดสังคม 

ส่งเสริมให้แต่ละท้องถ่ินสร้างผ้าขาวม้าให้มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นชัดเจน และส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผ้าขาวม้าเป็นสินค้าท่ีมี

ความหลากหลายมากขึ้นเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือ OTOP ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู ้ผลิต ผู้

ประกอบธุรกิจ เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพื่อให้ผ้าขาวม้าซึ่งเป็น

มรดกของแผ่นดิน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่า ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค (สานพลังประชา

รัฐ, 2560) 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด า เพื ่อเพิ่มมูลค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการศึกษาการสร้างเอกลักษณ์และการสื่อความหมายของลวดลายผ้าทอไทยทรงด าหรือผ้าขาวม้า เพื่อ

น ามาพัฒนารูปแบบในการน ามาท าเป็นปลอกหมอนรองคอซึ่งเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนในชุมชน  (จุรีวรรณ 

จันพลา และคณะ , 2554) 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงคิดท่ีจะน าเอาผ้าขาวม้ามาท าเป็นปลอกหมอน ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื ่อพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วยให้เกิดความน่าสนใจต่อตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มมากย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัยจึงน าเอาผ้าขาวม้า

ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองมาท าเป็นปลอกหมอนรองคอ อีกท้ังตัวหมอนรองคอจากกาบกล้วยน้ันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากต้น

กล้วย โดยการน าเอาต้นกล้วยท่ีเหลือใช้มาท าเป็นสินค้าและสามารถจัดจ าหน่ายได้ เป็นการส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์จาก

ธรรมชาติซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเป็นการเพิ่มขยะให้กับโลก สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงเป็นการ

สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นับว่าเป็นโอกาสท่ีดีในการเพิ่มมูลค่าให้กับส่ิงของท่ีเหลือใช้และสามารถเพิ่มช่อง

ทางการมีรายได้ให้กับตนเอง เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์น้ันมีราคาต้นทุนท่ีไม่สูงมากนัก จึงคาดว่าจะสามารถ
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น าไปจัดจ าหน่ายเพื่อเป็นสินค้า OTOP ได้ หรือน าไปจัดจ าหน่ายให้กับผู้ท่ีสนใจในสินค้าประเภทอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและ

ช่วยส่งเสริมการมีรายได้ภายในชุมชน ทั้งนี ้เพื ่อตอบสนองของวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้งสองด้านคือ เพื ่อศึกษาแนว

ทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วยและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย 

 

4.การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดที่เกี ่ยวกับการน ากาบกล้วย(ชื ่อวิทยาศาสตร์ Pisonia excelsa Blume) มาใช้ประโยชน์ น ามาจากการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากเส้นใยต้นกล้วย โดยเป็นการพัฒนาเครื ่องเรือนสมัยใหม่ท่ีทอข้ึนจากเส้นใยกล้วย ซึ่ง

เป็นวัสดุท่ีได้จากธรรมชาติเพื่อทดแทนวัสดุประเภทหนังสัตว์หรือหนังเทียมหรือผ้าบางชนิด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วย

และพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งภายในชุมชน (มัณฑนา ข าหาญ,นวนพ สุวรรณภูมิ,ปิยะภรณ์ ณรค์ศักด์ิ,2559)  

งานวิจัยเกี ่ยวกับการพัฒนาวัสดุตกแต่งงานหัตถกรรมประเภทเครื ่องจักสานจากเส้นใยกล้วย โดยศึกษา

กระบวนการท าแผ่นใยกล้วยท่ีเหมาะสมส าหรับการประดิษฐ์วัสดุตกแต่งเครื ่อง   จักสานซึ่งจะน าเส้นใยท่ีได้จากกล้วยน ้าว้า

มาพัฒนาเป็นวัสดุตกแต่งงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน นอกจากน้ียังได้ศึกษาลักษณะและส่วนต่างๆของต้นกล้ วย 

เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และเลือกส่วนท่ีเหมาะสมในการน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (รุ่งฤทัย ร าพึงจิต,อภิรัติ โสฬศ,นิ

อร ดาวเจริญพร,2558)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด า เพื ่อเพิ่มมูลค่าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ซึ่งเป็นการศึกษาการสร้างเอกลักษณ์และการสื่อความหมายของลวดลายผ้าทอไทยทรงด าหรือผ้าขาวม้า เพื่อน ามาพัฒนา

รูปแบบในการน ามาท าเป็นปลอกหมอนรองคอซึ่งเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนในชุมชน (จุรีวรรณ จันพลา และ

คณะ,2554)  
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ทฤษฎีความพึงพอใจ เชลล่ี ได้ศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปว่าเป็นความรู้สึกของมนุษย์สองแบบ คือ 

ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื ่อมีความสุข ดังนั ้น ความสุขเป็น

ความรู้สึกท่ีซับซ้อนและมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกอื่น ๆ ความรู้สึกทางลบ-ทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กัน

โดยระบบความสัมพันธ์น้ีเรียกว่าระบบความพึงพอใจ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อเกิดความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้ สึก

ทางลบ (Shelli, 1995, p. 9 อ้างถึง ปราการ กองแก้ว,2546,หน้า 17) 

 

แสดงข้ันตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ปลอกหมอนรองคอจากกาบกล้วย (ข้ันตอนเรียงตามล าดับรูปภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข้ันตอนท่ี 1 ร่างรูปแบบและขนาดของปลอกหมอนรองคอ
ท่ีต้องการ ความสูง 11 น้ิว ความกว้าง 14 น้ิว ความกว้าง
ของตัวหมอน 4 นิ ้ว โดยออกแบบเป็นแบบพ ับทบกัน 
เพื่อให้ง่ายต่อการตัดเนื้อผ้าตามรูปทรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขั ้นตอนที ่  2 ตัดผ้าขาวม้าตามร ูปทรงที ่ออกแบบและ
ก าหนดขนาดไว้ ตัด 2 ช้ินเพื่อน าไปเย็บประกบเข้าด้วยกัน 
เมื่อกางผ้าออกจากทบจะได้รูปทรงหมอนรอคอท่ีต้องการ 
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ข้ันตอนท่ี 3 น าไปเย็บข้ึนทรง เย็บประกบผ้าขาวม้า 2 ช้ิน
เข้าหากันโดยใช้วิธีเย็บแบบซ่อนด้ายตามรูปทรงท่ีก าหนด 
และเย็บซิปช่วงกลางของขอบรอบนอกปลอกหมอนเพื ่อ
ไม่ให้ผิวสัมผัสเสียดสีกับซิปขณะใช้หมอนรองคอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 เตรียมกาบกล้วยที่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่
สมบูรณ์แล้ว น ้าหนักสุทธิ 400 กรัม 
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ข้ันตอนท่ี 5 ใส่กาบกล้วยท่ีเตรียมไว้ใส่เข้าไปในหมอน ให้
ได้ตามความแน่นท่ีต้องการ จัดรูปทรงให้เข้าท่ี และรูดซิป
ปิดปลอกหมอน 
 

 

5.ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานท่ีประกอบด้วย การประยุกต์วิธีวิจัยเอกกสาร(Documentary research)

ในรูปแบบของ Netnography  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีการค้นหาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ และ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ น าไปสู่การเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้ไปในเชิง

สร้างสรรค์ โดยมีการน าเสนอผลการทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ Demonstration ซึ่งมีรูป

รายละเอียดข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล   ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือการแสวงหา

ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกัน คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลผู้ศึกษาท่ีวิจัยได้มาน้ันถูกต้องหรือไม่ โดยน าข้อมูลท่ี

เก็บรวบรวมได้จากเอกสารต่าง ๆ น้ันมาศึกษาอย่างละเอียด พร้อมจัดระบบหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย

ท่ีก าหนดไว้ (สุภางค์ จันทวานิช , 2553) 

1.ประชากรท่ีมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย บุคคลท่ัวไปท่ีใช้ผลิตภัณฑ์

หมอนรองคอ ผู้เชี ่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่กลุ ่มผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดย

รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 10 คน ที่มีการเดินทางไป-กลับ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยและบ้าน ซึ่งพบปัญหาความเมื่อยล้าในการน่ังรถโดยสาร และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 5 

คน เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย จ านวน 

15 คน 
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2.เครื ่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 2.1  แบบบันทึกการส ารวจบรรจุภัณฑ์หมอนรองคอรูปแบบต่าง ๆ ในร้านค้าสะดวกซื้อ ประกอบไปด้วย

ประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบบรรจุภัณฑ์  ราคา ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ ขนาด และน ้าหนักของบรรจุภัณฑ์ 

 2.2  แนวทางการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และผู้เช่ียวชาญ คือ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบ

กล้วย บุคคลทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอ และผู้เชี ่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภั ณฑ์ สอบถามข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปพัฒนาหรือน าไปปรับใช้กับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย 

ข้ันตอนท่ี 1 การส ารวจและศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย 

1.1  ศึกษาและส ารวจบรรจุภัณฑ์หมอนรองคอ โดยการส ารวจและจดบันทึกจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หมอนรอง

คอจากกาบกล้วย บุคคลท่ัวไปท่ีใช้ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอ ได้มาจากการส ารวจในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี และชุมชนใกล้เคียง เพื่อน าข้อมูลท่ีสรุปได้มาเป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุ

ภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย 

1.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอ จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจาก

กาบกล้วย และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 15 คน เพื่อน าข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ‘BANANALEAF’ ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย 

2.1 การออกแบบและพัฒนา การสร้างและพัฒนารูปแบบจากข้อมูลการสัมภาษณ์และส ารวจความต้องการของ

ผู้บริโภค เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีผลลัพธ์ท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงทฤษฎี ข้อมูลต่างๆ โดยก าหนดรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ เช่น วัสดุ ขนาด สี และการวางข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

2.2 การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จากโปรแกรม เป็นกระบวนการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีได้จากการออกแบบ

และพัฒนา เพื่อน าต้นแบบไปทดสอบประสิทธิภาพ 

2.3 ทดสอบบรรจุภัณฑ์ เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยการตรวจสอบรูปแบบชิ้นงาน เมื ่อ

ถูกต้องแล้วจึงตัดเย็บบรรจุภัณฑ์ 

ข้ันตอนท่ี 3 การสัมภาษณ์ความคิดเห็น และความพึงพอใจท่ีต่อบรรจุภัณฑ์ ‘BANANALEAF’ ผลิตภัณฑ์หมอน

รองคอจากกาบกล้วย 

3.1 น าแบบบรรจุภัณฑ์น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อต้นแบบ

บรรจุภัณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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3.2 น าบรรจุภัณฑ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบ

กล้วย ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ 

 

6.ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 งานวิจัยชิ ้นนี้เป็นการใช้วิธีการวิจัยด้วยการประยุกต์วิจัยเอกสารเน้นเทคนิคเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธ ี

Netnography การประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงทดลอง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการน าเอากาบกล้วย รังไหม และใยไหม

ท่ีไม่ได้ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยการใช้วิธีการน าเอากาบกล้วยท่ีได้จากการตัดท้ิงและรังไหมรวมถึงใยไหมท่ี

ไม่ได้ใช้แล้วมาทดแทนนุ่นท่ีอยู่ในหมอนรองคอ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 

คน และการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) กับกลุ่มผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จ านวน 10 คน ดังน้ี 

 ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ในปัจจุบันสังคมเริ่มให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติกันมากข้ึน ดังน้ัน

ผู้วิจัยจึงมองเห็นความส าคัญการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้วัตถุดิบมาจากธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงคิดท่ีจะน าผ้าขาวม้ามาเพิ่มมูลค่าให้

ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จากการศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลอกหมอนรองคอจากกาบกล้วยน้ัน พบว่ามีข้ันตอนการ

ผลิตท่ีไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนการผลิตท่ีไม่สูงมาก และการท าปลอกหมอนรองคอจากผ้าขาวใช้น้ันสามารถเพิ่ม

มูลค่าให้กับกาบกล้วย โดยใช้ผ้าขาวม้าท้องถ่ินมาท าเป็นตัวปลอกหมอน ผ้าขาวม้ามีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตัดเย็บ

เป็นรูปทรงปลอกหมอนรองคอ เนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าท่ีมีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้มากเหมาะกับประเทศไทยของเราท่ีมี

อากาศร้อนเพราะระบายอากาศและความร้อนได้ดี มีความทนทาน ดูแลท าความสะอาดง่าย เมื ่อสัมผัสกับผิวหนังจะให้

ความรู้สึกนุ่มสบาย โดยใช้ผ้าขาวม้าท้องถ่ินท่ีน ามาท าเป็นตัวปลอกหมอนเป็นผ้าท่ีเกิดจากการทอด้วยฝีมือชาวบ้าน ยังเป็น

การเพิ่มรายได้ในชุมชนอีกด้วย 

 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ โดยการให้กลุ ่มผู ้ทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์จ านวน ที่สามารถน ามาวิเคราะห์รวมกับการหาข้อมูลจาก netography และน ามาปรับใช้ในการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ปลอกหมอนรองคอจากกาบกล้วย 

 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มผู้ท่ีได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ “ตัวหมอนมันก็ดูสวยดี 

ตัวปลอกหมอนก็เป็นความคิดท่ีดี ท่ีมีการท าซับในในช้ันแรกเพราะมันท าให้ไม่เกิดฝุ่นด้วย แล้วตัวปลอกหมอนด้านนอกเป็น

ความคิดท่ีดีท่ีน าเอาผ้าขาวม้ามาท า เพราะมันดูมีเอกลักษณ์ท าให้สินค้าดูโดดเด่น แล้วยังช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนได้ในอนาคตหากท าเป็นโรงงานใหญ่ๆ แต่คิดว่าน่าจะพัฒนาไปท าหมอนแบบอื่นดูบ้างให้มีความหลากหลาย เช่น 

หมอนส าหรับนอน หรือหมอนอิง น่าจะดี ” 



งานประชมุวชิาการระดบัชาตดิา้นบรหิารธรุกจิ ครัง้ที่ 8 

 คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

 

  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้เชี ่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ “สัมผัสนุ่ม

คล้ายๆกับหมอนรองคอท่ีมีตามท้องตลาดเลย ส่วนตัวปลอกหมอนถือเป็นความคิดท่ีดีเลยท่ีมีซับด้านในเพราะมันท าให้ไม่

เกิดฝุ่นด้วย แล้วยังถอดตัวปลอกออกไปซักได้ด้วย การน าผ้าขาวม้ามาท าเป็นปลอกหมอนน้ันยังไม่เคยเห็นใครเอามาท า 

ส่วนมากมักจะเอาไว้นุ่งห่มกัน แต่ก็ถือเป็นส่ิงท่ีดีนะเพราะมันช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยแล้วมันยังเป็นเอกลักษณ์

ของชาวไทยพื้นถ่ินด้วย คิดว่ามาถูกทางแล้วท่ีน าเอาต้นกล้วยท่ีต้องท้ิงไปมาท าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และก็น่าจะลองพัฒนาไปท า

หมอนหนุนดู เพราะมันก็ให้ความรู้สึกนุ่มและหนุนนอนได้สบายแล้วก็เปล่ียนไปตามสรีระของเราได้ อีกอย่างถ้าต่อไปได้

พัฒนามาเป็นสินค้าท่ีขายก็อาจจะไม่ต้องให้เกษตรกรท าเองแต่เป็นเรารับต้นกล้วยพวกน้ันมาท าเอง จะได้ให้อยู่ในมาตรฐาน

เดียวกัน” 

 

ตารางที่ 1 

ตารางแสดงผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ปลอกหมอนรองคอจากกาบกล้วยต่อ 1 ช้ิน 

รายการ ต้นทุนการผลิตหมอนรองคอกาบกล้วย 
 
ค่าวัตถุดิบ 
1.ค่าผ้าขาวม้า 
2.ค่าซิป 
 
ค่าแรงงาน 
ค่าแรงงานตัดเย็บ 
 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
1.ค่าส่งวัตถุดิบ 
 

 
60 
40 
20 
 
30 
30 
 
20 
20 

 

ต้นทุนการผลิต = (วัตถุดิบ+ค่าแรง+ค่าใช้จ่ายในการผลิต) / จ านวนหน่วยท่ีผลิตได้ 

  = ( 60+30+20) / 1 = 110 บาทต่อช้ิน 
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ตารางที่ 2 

ตารางแสดงผลการแบ่งประเภทต้นทุนเพื่อท าการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงท่ี 
1.ค่าผ้าขาวม้า 
2.ซิป 

40 
20 

ค่าแรงงานดัดเย็บ 
 

30 
 

รวม 60    30 

 

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

 จุดคุ้มทุน =   ต้นทุนคงท่ี / ( ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ) 

 จุดคุ้มทุน =   30 / (199 – 60) = 0.2 หรือกล่าวได้ว่าขายเพียง 1 ช้ินก็คุ้มทุนแล้ว 

 

7.สรุปและอภิปราย 

จากการศึกษาวิจัยเรื ่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย ตามวัตถุประสงค์ท่ีไ ด้

ก าหนดไว้ คือ เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย และเพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอน

รองคอจากกาบกล้วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค สามารถน าไปใช้ได้จริงและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ

วิเคราะห์ต้นทุน ซึ ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้วยการใช้

ผ้าขาวม้าที่มีสีที ่หลากหลายและลายที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงสามารถช่วยระบายความร้อนได้ เพื ่อพัฒนาบรรจุภัณฑใ์ห้

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และดึงดูดผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน โดยเริ่มต้นจากการส ารวจและศึกษาข้อมูล การสร้างและพัฒนารูปแบบ

จากข้อมูลการสัมภาษณ์และส ารวจความต้องการของผู้บริโภค เพื ่อให้บรรจุภัณฑ์มีผลลัพธ์ที ่ตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภค รวมถึงทฤษฎี ข้อมูลต่างๆ โดยก าหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น วัสดุ ขนาด สี และการวางข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ 

เป็นต้น จากการส ารวจพบว่าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วยน้ัน ในปัจจุบันน้ีส่วนใหญ่หมอนรองจะท า

เป็นตัวการ์ตูนต่างๆตามเทรนด์ของยุคสมัยโดยใช้ผ้าท่ีหลากหลาย ซึ่งทางผู้วิจัยกลับมองเห็นว่าการท่ีใช้ผ้าอื่นๆกันมากย่ิงข้ึน 

จะท าให้ผ้าขาวม้าท่ีอยู่กับประเทศมานานน้ันจะหายไปในอีกไม่นาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนเรขา มีพร้อม และ

อดิเทพ สุรพงษ์ พิวัฒนะ (2560) เรื ่อง การออกแบบเสื้อคลุมสตรีจากผ้าขาวม้าด้วยเทคนิคการปรับแบบตัด ซึ่งในเรื ่องของ

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย เนื่องจากราคาผ้าขาวม้า

น้ันไม่แพงและคุณภาพดี ไม่เหม็นอับง่ายเพราะผ้าระบายความร้อนได้ดี ซึ่งเมื่อน ามาสวมให้กับหมอนรองคอจากกาบกล้วย

น้ัน เวลานอนจะรู้สึกนุ่มสบาย หมอนไม่มีกล่ินเหม็นอับ ไม่เมื่อยคอ บรรจุภัณฑ์มีขนาด ความสูง 11 น้ิว ความกว้าง 14 น้ิว 

ความกว้างของตัวหมอน 4 น้ิว 
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เมื่อน าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของหมอนรองคอจากกาบกล้วย ท่ีผ่านการออกแบบและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

น าเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตรวจสอบอีกครั ้ง ผลปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ดูมีเอกลักษณ์มากขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มีความละเอียดในการปักเย็บ มีความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ท่ีอนุรักษ์ความเป็นไทย  มีความนุ่มสบายไม่ต่างจาก

หมอนรองคอท่ัวไป มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ

มากย่ิงข้ึนและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักด์ิ (2562) เรื ่อง การประยุกต์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ ่นเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในผลิตภัณฑ์มะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชนจั งหวัด

สมุทรสงคราม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชิด ทิณบุตร เรื ่อง ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการเลือกใช้สีและ

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ท่ีให้เกิดความรู้สึกท่ีสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีห่อหุ้มอยู่ภายใน เป็นการดึงดูดผู้บริโภคท่ีดี ซึ่งเกิดจาก

องค์ประกอบหลายด้าน เช่น สีสัน สัดส่วน รูปทรง ลักษณะ ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์  ซึ่งจากการน ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีผ่าน

การแนะน าจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วได้มีการน าหมอนรองคอจากกาบกล้วยท่ีสวมปลอก

หมอนรองคอผ้าขาวม้า น าเสนอต่อบุคคลท่ีเดินทางไกลโดยใช้ยานพาหนะในการเดินทาง หรือบุคคลท่ีมีอาการนอนแล้วปวด

ต้นคอ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็น และความพึ่งพอใจท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ 

 ซึ่งจากการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพ สอดคล้องกับโมเดล พฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler ,2003) ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Model 

เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเริ่มจากส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้มีความต้องการ

ส่ิงน้ันๆเกิดจากส่ิงกระตุ้นจะเข้ามาทางความรู้สึก (Buyer’s black box) ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถคาดเดาได้ถึงความรู้สึก

การนึกคิดของผู้ซื ้อหรือผู้บริโภค ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลักษณะแตกต่างกันของผู้ซื ้อ (Buyer’s Characteristics) แล้วเกิดการ

ตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) และการตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer’s Purchase Decision) สรุปคือเหตุจูงใจท่ีจะ

น ามาซึ่งการซื้อหมอนรองคอจากกาบกล้วย ได้แก่ ซื ้อเพื ่อน ามาใช้เพื ่อสุขภาพ ราคาไม่แพง ความนุ่มของผลิตภัณฑ์และไม่มี

กล่ินอับ เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะมีดังน้ี 

1.ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวลวดลายและความหมายของลวดลายผ้าขาวม้า ท่ีน ามาใช้เป็นปลอกหมอน

รองคอจากกาบกล้วย เพื่อสร้างความโดดเด่นและเรื ่องราวให้กับบรรจุภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่

แล้วในท้องตลาด และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนในการท า ซึ่งการวิเคราะห์ต้นทุนน้ันจะท าให้

สามารถต้ังราคาขายได้อย่างสมเหตุสมผล 
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2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 

อาจมีการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื ่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อไปสู่ตลาดสากล และอาจมีการต่อยอด

ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากข้ึน จากเดิมท่ีมีเพียงหมอนรองคอ ควรพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบใหม่ อาทิเช่น ท าเป็น

หมอนอิง หมอนส าหรับนอน หรือหมอนขิด เป็นต้น รวมถึงมีการเพิ่มลวดลายของผ้าทอไทยทรงด าหรือที่เราเรียกว่า

ผ้าขาวม้าให้มีความหลากหลาย ให้ดูทันสมัย และในอนาคตการท าเป็นโครงการใหญ่ๆก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับ

เศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วย 
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8.รายการอ้างอิง  
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