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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบผสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษา 

และพัฒนาโลโก้ร้านขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

และ 3) ศึกษาและพัฒนาการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook Line ให้แก่ร้านขนม

ฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบ 

มีส่วนร่วม ควบคู่กับวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือนำข้อมูลมาใช้ประกอบการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการศึกษาเร่ืององค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของขนมฝอยทองบ้านแม่

อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์และโลโก้มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เป็นการเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน และดึงดูดความสนใจของลูกค้า สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นกว่า

คู่แข่ง รวมถึงใช้เทคโนโลยีส่ือสารมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมากย่ิงข้ึนจากการศึกษาพัฒนาการ

ตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านทาง Application ต่าง ๆ เช่น Line Facebook และการ

เพ่ิมช่องทางการขายผ่านทางส่ือออนไลน์ เป็นส่ิงสำคัญในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีย่ิงข้ึนการประชาสัมพันธ์ 

ในส่ือดิจิทัล 
 

คำสำคัญ: ส่ือสังคมออนไลน์, บรรจุผลิตภัณฑ์, ขนมไทย, จังหวัดเพชรบุรี 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study about the product packaging 

composition of Foi Thong, Ban Mae-Arrom at Sammarong Sub- district, Mueang 

Phetchaburi District, Phetchaburi Province. 2) study and develop a Foi thong, ban Mae-

Arrom logo at Sammarong Sub-district, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi Province. 

3) study and develop digital marketing by online media on facebook, line for Foi Thong, 

Ban Mae-Arrom at Sammarong Sub-district, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi 

Province by participatory action research. Data were collected via interview guides and 

self-administered questionnaires to support a design and development products. From 

the study of the composition, packaging, and logo of Kanom Foo Thong candy Samrong 

Subdistrict, Mueang Phetchaburi District Phetchaburi province,  

The results showed that packaging and logo are very important to the product. 

Increasing the value of the product and attract the attention of customers Differentiate 

the product to be more outstanding than the competitors. Including the use of 

technology to help develop products to be very modern. By studying the development of 

digital marketing through online media through various applications such as Line 

Facebook. Increasing sales channels via online media is very important in the digital age. 

 

Keywords: Social Media, Product Packaging, Thai Dessert, Phetchaburi Province 

 

บทนำ 
 “ขนมไทย” เป็นของหวานท่ีทำและรับประทานกันหลังจากรับประทานอาหารคาวเพ่ือเป็น 

ของ หวาน มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรร 

วัตถุดิบ วิธีการทำ ท่ีพิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจน

กรรมวิธีในการรับประทานท่ีประณีตบรรจงของขนมในแต่ละชนิด ซ่ึงยังมีความแตกต่างกัน ไปตามลักษณะ 

ของขนมในแต่ละชนิด 

 ฝอยทองเป็นขนมไทยท่ีได้รับอิทธิพลจากชาวโปรตุเกสมานานกว่า 500 ปี ต้ังแต่สมัยกรุงศรี 

อยุธยา ฝอยทอง เป็นอาหารหวานท่ีไทยได้วิธีการทํามาจากชาวโปรตุเกสช่ือ เลดีฮอรเดอควีมา (คุณท้าว

ทองกีบม้า) ภรรยาของเจ้าพระยาวิชเยนทรกงศุลโปรตุเกส ได้นํามาสอนฝ่ายในในสมัยสมเด็จพระเจ้า

นารายณ์มหาราช ชาวโปรตุเกสรับประทานฝอยทองแกลมกับเน้ือย่างเป็นอาหารคาว ส่วนคนไทยนํามาเป็น

อาหารหวาน นิยมใช้เป็นขนมเล้ียงพระในงานมงคลต่าง ๆ เน่ืองจากช่ือขนมมีคําว่าทองจึงถือเป็นมงคล  

ขนมฝอยทองในงานเหล่าน้ีต้องเป็นเส้นท่ียาวมากเพราะถือเป็นเคล็ดตามช่ือและลักษณะของฝอยทองว่า 



75 

 
วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

ทําให้อายุยืนยาว จะตัดฝอยทองให้ส้ันเป็นคำ ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการรับประทานไม่ได้กฎท่ีถือกันมาจน 

เป็นประเพณีของไทย (พนัชกร สิมะขจรบุญ, 2561) 

 จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดท่ีข้ึนช่ือเร่ืองขนมหวานและน้ำตาลมะพร้าว ร้านขนมฝอยทองบ้าน 

แม่อารมณ์จึงมีความต้องการทำขนมไทยและใช้วัตถุดิบท่ีมีในจังหวัดเพชรบุรี อย่างเช่น น้ำตาลมะพร้าว  

แต่ภาพลักษณ์ของตัวบรรจุภัณฑ์ยังคงขาดข้อมูลสำคัญ เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ทันสมัย และไม่เป็นท่ี

น่าสนใจเท่าท่ีควร 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ีจึงเป็นท่ีมาของการเข้าไปพัฒนาร้านขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ 

ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และพัฒนาการตลาดดิจิทัล

ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองให้มีความ

น่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภคและมียอดขายท่ีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง 

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

2) เพ่ือศึกษาและพัฒนาโลโก้ร้านขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี  

3) เพ่ือศึกษาและพัฒนาการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook Line ให้แก่

ร้านขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขนมฝอยทอง

บ้านแม่อารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยมีข้ันตอนและกระบวนการดำเนินงานอยู่ 8 ข้ันตอน ได้แก่  

1) การพัฒนาตราสินค้า 2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง 4) การพัฒนา

ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 5) การพัฒนาช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่าน Line@  

6) การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์รูปภาพ (offline-online) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 7) การพัฒนาธุรกิจแบบ 

B-B-C (Business - Business - Consumer) และ 8) การจัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
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วิเคราะห์ SWOT (ก่อนการพัฒนา) 
 

- จุดแข็ง (Strength) 

  1. ราคาสินค้าถูกกว่าคู่แข่ง 

  2. สินค้าเป็นท่ีรู้จักดีในชุมชน 

- จุดอ่อน (Weaknesses) 

  1. ส่ือออนไลน์ของชุมชนโดยเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

ยังไม่ เป็น ท่ี รู้ จัก  ไม่ มีความทันสมัย  ไม่ มีความ

แตกต่าง 

  2. บรรจุภัณฑ์ล้ำสมัย ขาดความสวยงาม 

  3. ผลิตภัณฑ์และโลโก้ขาดการสะท้อนเอกลักษณ์

เป็นของชุมชน 

- โอกาส (Opportunities) 

  1. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอ้ืออำนวยต่อธุรกิจ เป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจ 

  2. ช่องทางออนไลน์สร้างโอกาสในการขายสินค้า

ได้มากข้ึน 

- อุปสรรค (Threats) 

  1. เป็นธุรกิจท่ีมีคู่แข่งขันจำนวนมาก 

  2. พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปรัก

สุขภาพงดทานของหวานมี ข้ันตอนและวิธีการ

ดำเนินงานอย่างละเอียด ดังน้ี 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตราสินค้า ออกแบบโลโก้แบบเรียบง่ายให้มีความทันสมัยและ 

ความน่าเช่ือถือ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช้สีเขียวเพ่ือให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ขนมไทยร้านอ่ืนและยัง 

สะท้อนอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนจากแหล่งท่ีผลิตร่วมไปถึงแหล่งชุมชนผู้ผลิตด้วยและสามารถเพ่ิมรายละเอียด 

ช่องทางการส่ังซ้ือต่าง ๆ ในโลโก้เพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อส่ังซ้ือ และยังเป็นส่ือ offline ไปในตัวอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  โลโก้/ตราสินค้าฝอยทองแม่อารมณ์ 

 

 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากข้ึน น่าซ้ือ สะอาด  

และเพ่ิมความน่าสนใจด้วยโลโก้ท่ีผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมโอกาสในการจัดจำหน่าย

เจอะกลุ่มลุกค้ารายใหม่ สามารถสร้างกำไรได้มากข้ึนกว่าบรรจุภัณฑ์เดิม เป็นการโปรโมทตัวสินค้าและสร้าง
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ความแตกต่างให้แก่สินค้า สร้างความโดดเด่นสร้างการจดจำโดยการปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์จากเดิม  

ให้ดูทันสมัยมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 รูปบรรจุภัณฑ์แบบเก่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3 รูปบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 

 

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและแตกต่างจากคู่แข่งโดยใช้กล่องพลาสติกใสและถุงแก้วใสโดยซีล 

กันลมเข้าท้ัง 4 ด้าน เพ่ือความสะอาด ยืดอายุการใช้งานและสะดวกการขนส่งและการบริโภค ท้ังยัง

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าได้มากกว่าบรรจุภัณฑ์เดิม 

 

 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่งโดยเปล่ียน

กระดาษหน้ากล่องให้มีความทันสมัยมากข้ึน เป็นทางการมากข้ึน ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ 

การพิมพ์เข้ามาช่วยหน้ากล่องเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดต่างของผู้รับ และผู้ส่งสินค้าเพ่ือป้องกันความผิดพลาด

ในการส่งมอบให้ลูกค้ารวมไปถึงมีตราสินค้าท่ีบรรจุภัณฑ์ และเป็นส่ือการตลาดจากออฟไลน์เป็นออนไลน์

จากการสแกนคิวอาโค้ด 
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          ภาพท่ี 4  รูปบรรจุภัณฑ์ก่อนการพัฒนา                    ภาพท่ี 5  รูปบรรจุภัณฑ์หลังการพัฒนา 

                                                                                  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการส่งมอบ 

 

 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ พัฒนาช่องทางออนไลน์ 
ของแอปพลิเคชัน Facebook fan page ปรับเปล่ียนรูปภาพโปรไฟล์ ปกพ้ืนหลัง และเพ่ิมคอนเท็น 

ความโดดเด่นมากข้ึน เพ่ิมความน่าสนใจดึงดูดใจ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 6  รูปภาพก่อนพัฒนาคอนเท็นส์รูปภาพส่ือสังคมออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 7  รูปภาพหลังพัฒนาคอนเท็นส์รูปภาพบนส่ือสังคมออนไลน์ 
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 ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซ้ือ 

ผ่านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ใช้การเขียนบทความข้อมูลผลิตภัณฑ์และเพ่ิม 

คอนเท็น เช่นรูปภาพ คลิปวีดีโอประกอบเพ่ือให้ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นและตัดสินใจส่ังซ้ือได้

เร็วข้ึน ถ่ายทอดเทคนิคการโพสเป็นย่อหน้า อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ติดต่อกันเป็นบทความ ใช้รูปภาพท่ี

สวยงามในการโพสปิดท้ายด้วยช่องทางการติดต่อส่ังซ้ือ และมีแฮชแท็ก #ฝอยทองเพชรบุรี #ฝอยทองแม่

อารมณ์ เพ่ือผู้บริโภคจะค้นหาร้านค้าได้ง่ายข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 8 ตัวอย่างการโพสต์ Facebook fan page 

 

 การเพ่ิมการปักหมุดของร้านค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Facebook, Google Map เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกต่อการค้นหา หรือลูกค้าท่ีต้องการการติดต่อเดินทางไปยังแหล่งชุมชนผู้ผลิตได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9 รูปภาพการปักหมุดแผนท่ีของทางร้านค้าและชุมชน 

 

 การโปรโมทผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือช่วยยอดผู้ติดตามเพจเพ่ิมข้ึน จากเดิม 1,915 คน ปัจจุบัน 

2,507 คน ผู้ติดตามเพ่ิมข้ึน 597 คน ซ่ึงได้มากกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 97 คน 
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ภาพท่ี 10 ผลลัพธ์ Output Outcome 

 

 ข้ันตอนท่ี 5 การพัฒนาช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่าน Application Line@ ใช้ Line@  

เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารเน่ืองจากเป็นไลน์ธุรกิจท่ีเหมาะสมกับการทำธุรกิจลูกค้าสามารถเพ่ิมเพ่ือนได้

แบบไม่จำกัดจำนวนคน ผู้ขาย/แอดมินสามารถบอรดแคสข้อมูลการขายราคาโปรโมช่ันให้ลูกค้าได้ทุกคน

พร้อม ๆ กัน สามารถใส่คีย์เวิร์ดคำถามท่ีลูกค้าถามบ่อยได้ โดยท่ีตอบกลับเป็นข้อความอัตโนมัติ ผู้ขาย 

ไม่ต้องตอบข้อมูลเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อโดยใช้ช่ือไอดี @Foythongphet 

ตรงตามสินค้าท่ีจำหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 11 ตัวอย่าง line@ 
 

ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์รูปภาพ (offline-online) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์  

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือในการตกแต่งรูปภาพท่ีนำไปใช้โพสต์บนส่ือออนไลน์ให้น่าดู 

น่าสนใจ ทำให้ดูเป็นทางการ มีระเบียบ ใช้กราฟิกเข้ามาช่วยในการส่ือสาร ปัจจุบันผู้คนนิยมมองรูปภาพ

มากกว่าการอ่านตัวหนังสือ ฉะน้ันจึงเกิดการทำประชาสัมพันธ์รูปแบบข้ึนมาเพ่ือตอบสนองผู้บริโภค  

และอาจจะนำภาพไปปร้ินเป็น โปสเตอร์ ไวนิล ถือเป็นช่องทาง offline ด้วย 
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ภาพท่ี 12 ตัวอย่างส่ือประชาสัมพันธ์ออฟไลน์เป็นออนไลน์ และออนไลน์เป็นออฟไลน์ 

 

ข้ันตอนท่ี 7 การพัฒนาธุรกิจแบบ B-B-C (Business - Business - Consumer) 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 13  B-B-C (Business - Business - Consumer) 

 

เส้นทางธุรกิจแบบ B-B-C (Business to Business to Customer)โดยผู้ทำโครงการได้เป็นพ่อค้า

คนกลางในการขายเพ่ือเป็นอีกช่องทางท่ีจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับกิจการฝอยทองแม่อารมณ์ สามารถ

กระจายสินค้าได้กว้างข้ึน และเม่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาเพ่ิมช่องทางขายปลีกและเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย

โดยการสร้างแบรนด์ใหม่โดยใช้ช่ือ “หนมไทย (Nhom-Thai)” โดยส่ังออเดอร์จากร้านฝอยทองแม่อารมณ์

ซ้ือยกลัง แล้วนำบรรจุภัณฑ์แยกเพ่ือขายปลีกเป็นขนาดพอดีต่อการบริโภคหากผู้ทำโครงการต่อยอดขาย

สินค้าได้มากข้ึน ร้านฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ก็จะได้ขายสินค้าให้เราได้มากข้ึน ถือเป็นการส่งเสริมและเพ่ิม

ช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ร้านฝอยทองแม่อารมณ์ 

 กลุ่มเป้าหมาย ของขนมไทย คือ นักศึกษา อาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ตลาดเทเวศร์ และบริเวณใกล้เคียงและกลุ่มลูกค้าใน Facebook ท่ีมีความต้องการและช่ืนชอบ

ขนมฝอยทอง 
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วิเคราะห์ SWOT (หลังการพัฒนา) 
 

- จุดแข็ง (Strength) 
  1. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี สื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง

สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

  2. ราคาสินค้าถูกกว่าคู่แข่งขัน 

  3. ตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ จดจำง่าย ไม่ซ้ำกับร้านอื่น 

  4. มีช่องทางการขายใหม่ คือมีพ่อค้าคนกลาง 

- จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1.ตัวขนมฝอยทองไม่มีความแตกต่าง สามารถหาซื้อได้

ทั่วไป 

- โอกาส (Opportunities) 
  1. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้ออำนวยต่อธุรกิจ เป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจ 

  2. มีโอกาสที่จะส่งออกไปต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 

  3. คิดค้นสูตรใหม่แบบหวานน้อย 

- อุปสรรค (Threats) 
  1. ธุรกิจที่มีคู่แข่งขันจำนวนมาก 

 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 

    1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 

    3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ 

ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 14  ตัวอย่างภาพหน้าจอแบบสอบถามออนไลน์ 
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ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตัวอย่างผู้เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองท้ังหมด 200 คน พบว่า เป็นเพศชาย จํานวน  

60 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เป็นเพศหญิง มีจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละและกลุ่มตัวอย่างอายุท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มีจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือมีช่วงอายุ 30-40 ปี 

มีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีช่วงอายุ 40-50 ปี มีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ20 มีช่วงอายุต่ำ

กว่า 18 ปี มีจํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ ช่วงอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป มีจํานวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 ตามลําดับ  ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คือ ผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมี

จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ระดับต่ำกว่ามัธยมมีจํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ระดับมัธยมมีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลําดับ อาชีพของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากท่ีสุด คือ 

นักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามี พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีจํานวน  

80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลําดับ   

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาโลโก้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนม

ฝอยทองแม่อารมณ์ 

 ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ ท้ังหมด 200 

คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพอใจ  

ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสวยงาม สีสัน ของตราสินค้ามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.95 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

อยู่ท่ี 0.21 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อภายในตรา

สินค้าครบถ้วน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.43 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ด้านความน่าสนใจของโลโก้ ช่วยในการตัดสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.70 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

0.55 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ด้านข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อบนบรรจุภัณฑ์  

(บนกล่อง) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.43 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด จะเห็น

ได้ว่าเม่ือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน 

 

ตารางท่ี 1  แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาโลโก้บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนม  

 ฝอยทองแม่อารมณ์ 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาโลโก้ 

บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
%& S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความสวยงาม สีสัน ของโลโก้ 4.95 0.21 มากท่ีสุด 

2. ข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อภายในโลโก้

ครบถ้วน 
4.75 0.43 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาโลโก้ 

บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
%& S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

3. ความน่าสนใจของโลโก้ ช่วยในการตัดสินใจซ้ือมากน้อยเพียงใด 4.70 0.55 มากท่ีสุด 

4. ข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อบนบรรจุภัณฑ์  

(บนกล่อง) 
4.75 0.43 มากท่ีสุด 

รวม 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

 ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ ท้ังหมด  

200 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความ 

พึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า ด้านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีข้อมูลครบถ้วน มีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 4.70  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี 0.55 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

มีความสวยงาม และทันสมัยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.65 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.47 ระดับความ 

พึงพอใจมากท่ีสุด ด้านช่องทางการติดต่อส่ือสารกับร้านค้ามีความสะดวก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.90 และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี 0.30 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านรูปแบบและวิธีการนำเสนอขายทาง

ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีความน่าสนใจ ดึงดูดมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

0.43 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านการจัดทำส่ือและช่องทางการติดต่อออนไลน์เหมาะสมกับยุค 4.0 และยุคดิจิทัลมีค่าเฉล่ีย 

อยู่ท่ี 4.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.58 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 2  แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์    

    ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาส่ือ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 
%& S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีข้อมูลครบถ้วนมากน้อยเพียงใด 4.70 0.55 มากท่ีสุด 

2. ส่ือประสัมพันธ์ออนไลน์มีความสวยงามทันสมัยมากน้อยเพียงใด 4.65 0.47 มากท่ีสุด 

3. ช่องทางการติดต่อส่ือสารกับร้านค้ามีความสะดวกมากน้อย

เพียงใด 
4.90 0.30 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองแม่อารมณ์ 

%& S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. รูปแบบและวิธีการนำเสนอขายทางส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์มี

ความน่าสนใจเพียงใด 
4.75 0.43 มากท่ีสุด 

5. การจัดทำส่ือและช่องทางการติดต่อออนไลน์เหมาะกับยุค 4.0 

มากน้อยเพียงใด 
4.55 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการดำเนินงานช่วงก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
 

ประเด็น ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 

1. พัฒนาตราสินค้า/ตรา

สินค้า 
ไม่มีตราสินค้า 

 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์  

 

 

 

 

 

3.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

เพ่ือการขนส่ง 

  



86 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยอภิปรายผลวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จากการศึกษาเร่ืององค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ของขนมฝอยทองบ้านแม่อารมณ์ ตำบล

สำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพบว่าบรรจุภัณฑ์และโลโก้มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์เป็น

อย่างมาก เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึนและดึงดูดความสนใจของลูกค้าสร้างความ

แตกต่างให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง รวมถึงใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมาก

ย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ บวรกุลภา (2555) ท่ีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 

 2. จากการศึกษาพัฒนาการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านทาง Application  

ต่าง ๆ เช่น Line Facebook การเพ่ิมช่องทางการขายผ่านทางส่ือออนไลน์เป็นส่ิงสำคัญในยุคดิจิทัลน้ี  

ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีกำลังเป็นท่ีนิยมมีผู้เล่นเป็นจำนวนมาก การเจาะตลาดออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญในการ

กระจายข่าวสารและติดต่อส่ือสารกับลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง สามารถแจ้งโปรโมช่ัน ราคา วันหยุด หรือ

แจ้งข่าวสารอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถสอบถามกลับได้โดยไม่ต้องมาถึงร้านค้า สร้างความ

สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมถึงสามารถส่ังสินค้าได้ทันทีเพียงไม่ก่ีข้ันตอน ยังสามารถดูรีวิวสินค้าและความ

เคล่ือนไหวของร้านค้าได้ สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ร้านค้าได้เป็นอย่างมาก 
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