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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงคุณภาพ โดยลักษณะการวิจัยเนนการดําเนินกิจกรรม

แบบมสีวนรวม (Participatory Action Research) ใชเครือ่งมือทัง้การสงัเกต การสอบถาม บนัทกึการดาํเนนิงาน 

เอกสารรายงาน และการถายภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว     

รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑใหมใหเหมาะสมสําหรับขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว  

ตาํบลสันผกัหวาน  อาํเภอหางดง  จงัหวัดเชียงใหมทีเ่หมาะสม กลุมประชากรท่ีใชในการวิจยั คอื กลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้ว จํานวน 30 คน  การวิจัยไดมีการแบงออกเปน 2 ชวง กลาวคือ ระยะท่ี 1 เปนขั้นตอนของ

การประชุมเพื่อเตรียมการดําเนินงานวิจัยโดยการจัดประชุมกลุมผูนําของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

และสมาชิกกลุม ระยะที่ 2 ทํากิจกรรมการอบรมการใหความรูดานการออกแบบบรรจุภัณฑ การรางตนแบบ

บรรจภุณัฑขาวเกรยีบฟกทอง การพัฒนาตนแบบบรรจภุณัฑขาวเกรียบฟกทอง และการสรปุบทเรียนพรอมทัง้

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวิจัยรวมกับกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว เปนระยะเวลา 6 เดือน 

  ผลการศกึษาพบวา สภาพบรบิทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ตาํบลสนัผกัหวาน  อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม เริ่มกอต้ังในป พ.ศ. 2543 โดยนางคํา  วงคคําอาย เปนการรวมกลุมเนื่องจากปญหา                

การวางงาน และรายไดของกลุมแมบานบานตนงิ้วคอนขางนอยและไมมีรายได หลังจากฤดูกาลทําไรทํานา 

ทางกลุมแมบานจึงเริ่มหาอาชีพเสริมโดยดูจากวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นและองคความรูที่สืบทอดกันมา             

ในการทําขาวแตนและขาวเกรียบและกอต้ังกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ขึ้นมาโดยมีนางคํา วงคคําอาย 

เปนประธานกลุม และมีชื่อสมาชิกทั้งหมด 30 คน มีการผลิตสินคาไดแก ขาวแตน จํานวน 3 รสชาติ                   

ขาวเกรียบ จํานวน 18 รสชาติ นํ้าพริกถั่วเหลือง จํานวน 1 รสชาติ กลวยกวน จํานวน 1 รสชาติ  สําหรับ       
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สภาพปญหาของบรรจุภัณฑจะมีปญหาเร่ืองแบบบรรจุภัณฑของสินคาขาวเกรียบฟกทอง ซึ่งเปนผลิตภัณฑ            

ที่ทางกลุมไดผลิตขึ้นแลวยอดขายดีมาก แตเปนบรรจุภัณฑที่มีองคประกอบของบรรจุภัณฑที่ดีคอนขางนอย 

ประกอบกับยังไมมีบรรจุภัณฑที่เปนรูปแบบมาตรฐานท่ีสามารถวางตามรานขายของฝากไดทําใหยอดขาย

ของทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางแผนกันไว   จากการพัฒนาบรรจุภณัฑ

ขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม     

จนไดรูปแบบบรรจุภัณฑที่เปนมาตรฐาน ครบองคประกอบของบรรจุภัณฑที่ดี โดยมีการตั้งช่ือสินคาวา “คํา” 

และมีตราสินคาเปนของทางกลุม มีสัญลักษณทางการคา มีรายละเอียดของสินคาเปนความเปนมาและ       

เรื่องราวของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวรวมถึงสีของตัวผลิตภัณฑที่ทําใหสามารถนําไปทําการสงเสริม

การขายได มีรูปภาพซ่ึงเปนรูปฟกทองประกอบ มีสวนประกอบของผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทอง มีปริมาตร 

คือ 100 กรัม มีชื่อและที่อยูของผูผลิต คือ กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 114/1 หมู 2  ตําบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 โทร 053430844 และมีรายละเอียดตามขอบังคับของกฎหมาย ไดแก 

วนัผลติ วนัหมดอาย ุบนบรรจภุณัฑรปูแบบใหม โดยการมีสวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ตัง้แต

ขั้นตอนของการกําหนดปญหา การหาสาเหตุ การวางแผนการชวยเหลือทั้งดานวัสดุทําขาวเกรียบฟกทอง    

และแรงงานในการทําขาวเกรียบฟกทองจนถึงขัน้ตอนการประเมินผลโดยมีการใหขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ 

รวมถึงการมีสวนรวมในการสรุปประเด็นตางๆ ของการทําวิจัยและการจัดทําบรรจุภัณฑรูปแบบใหม

คําสําคัญ 
  การพัฒนาบรรจุภัณฑ   ขาวเกรียบฟกทอง

Abstract
  This study was a participatory action research based on observation, questionnaire, reviewing 

of documentation, reports and photos. The Objectives were to study the contexts of Ban Ton-Ngew 

Farmers’housewife group Sanpakwan, Hangdong District, Chiang Mai Province and suitable         

development of pumpkin chip packaging for the group, 30 members were selected as sample 

population. The research was divided into two phases with in 6 months. First phase was the          

meeting for preparation by leader of Ton-Ngew Farm Women Group and member of Ban Ton-Ngew 

Farmers’housewife group. Second phase was the packaging training, prototypes building of pumpkin 

chip packaging, development pumpkin chip packaging and lesson learned together with checking 

the accuracy of research data with Ban Ton-Ngew Farmers’housewife group.

  The result showed that the conditions in the context of a Ban Ton-Ngew Farmers’housewife 

group, Sanpakwan, Hangdong District, Chiang Mai Province, it was established in 2000 by Mrs.

Kam  Wongkamai was suffered from unemployment problem and decrease income of the Ban 
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Ton-Ngew Farmers’housewife group. They have no income after rice harvesting. The group was 

looking for new way to increase income by making rice cracker and chips. Therefore they set up 

the group, leading by  Mrs. KamWongkamai. The group compressed of 30 members, which produce 

the product such as rice, rice cracker 3 flavors, chips 18 flavors, soy chili sauce 1 flavor,                     

sugar-boiled banana puree 1 flavor. The problem of the group was that there was not enough       

information according to the standard of the souvenir shop with they do not accept for consignment 

system. As a result, they can not achieve their goal as plan.  From the problem found lead to the 

development of packaging. The new development of package has shown complete information 

according to the regulation which are product’s net 100 grams weight, manufactured and expire 

date and the address of producer which is 114/1 M2 at Sanpakwan Sub-district Hangdong District, 

Chiang Mai   Province.50230, 053430844 call. The housewife group participated in every step of the 

development from identifying the problems, causes of the problems, planning, seeking helps in 

terms of raw materials and labors to evaluating the project. The group also gave opinions and  

suggestions on the research aspects and also participated in the making of the new packaging.

Keywords
  Packaging  Development,  Pumpkin Chip

บทนํา
  การแขงขันการตลาดในปจจุบันมีการแขงขันรุนแรง ผู ประกอบการตางๆ มีการใชกลยุทธ                      

ทางการตลาดเขามาเพ่ือชวยสรางยอดขาย อีกกลยุทธหนึ่งที่สําคัญ คือ กลยุทธดานบรรจุภัณฑที่เขามามี

บทบาทตอธุรกิจ ซึ่งประชิด  ทินบุตร (2531) ไดใหความหมายของบรรจุภัณฑ คือ หนวยของสินคาที่มี              

การปกปดหอหุ มสินคาที่บรรจุไวดานในโดยมีฉลากและขอมูลทางการขายปรากฏไว ธุรกิจทั้งหลาย                   

ตางพยายามสรางความแตกตางใหกับตัวผลิตภัณฑไมวาจะเปนการมุงพัฒนาดานประโยชนที่ไดรับ                

จากตัวผลิตภัณฑ  (Core Product) หรือการเปลี่ยนแปลงตัวบรรจุภัณฑขางนอกใหมีความแปลกใหม              

หรอืมคีณุสมบัตพิเิศษเพ่ือใหดงึดูดความสนใจของผูซือ้มากข้ึนและชวยเพ่ิมคณุคาใหกบัตัวผลิตภณัฑ (Value 

Added) อันจะสงผลตอยอดขายและโอกาสทางการตลาดใหกับธุรกิจ นอกจากน้ีบรรจุภัณฑยังสามารถ    

กําหนดกลุมเปาหมายของผูซื้อที่ชัดเจน ทําใหหาขอมูลและวิจัยตลาดไดชัดเจนเพ่ือสนองความตองการ          

ของผูซื้อและพัฒนาแบบบรรจุภัณฑไดตรงตามความตองการ และมีขอบเขตสามารถเอื้อประโยชนและ      

อํานวยความสะดวกผูซื้ออีกแนวทางหนึ่ง (ปุน คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ, 2541) ดังนั้นจะได

เห็นวาบรรจุภัณฑกลายเปนเครื่องมือสําคัญทางการตลาดที่จะชวยใหเกิดการตื่นตัวในสายตาผูบริโภค และ        

สามารถจูงใจให ผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น
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  เมื่อการจัดการบรรจุภัณฑ (Packaging Management) เขามามีบทบาทตอธุรกิจมากข้ึน โดยมี      

ความสําคัญในการท่ีจะสนองความตองการของผูซื้อหรือผูบริโภคได ผูที่จะพัฒนาจําเปนจะตองมีความรู         

ทั้งทางดานวิทยาศาสตร วัสดุศาสตร จิตวิทยา การออกแบบ การตลาด เปนตน (กอเกียรติ  วิริยะกิจพัฒนา 

และ เตชา อัศวสิทธิถาวร, 2545) การจัดการบรรจุภัณฑจึงกลายเปนปญหาของของผลิตภัณฑชุมชน              

(One Tumbol One Product – OTOP) เน่ืองจากผูประกอบการชุมชนไมมีความรูหรือไมมีความพรอม               

ในเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑดังกลาว จะเห็นไดว าผลิตภัณฑชุมชนหลายรายไมมีความแตกตาง                       

(Undifferentiated) ทีช่ดัเจน ซึง่สงผลในแงลบตอการจดจําของผูบริโภค   นอกจากน้ียงัไมสามารถสรางคณุคาเพ่ิม 

(Value Added) ใหเกิดขึ้นในสายตาผูบริโภค ทําใหผลิตภัณฑชุมชนไมสามารถจําหนายได หรือมียอดขาย    

ที่ตํ่ากวาที่ผูประกอบการคาดไว ผูประกอบการจึงคาดหวังที่จะทําบรรจุภัณฑใหกับผลิตภัณฑชุมชนของ        

กลุมธุรกิจตนเอง รวมถึงกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

  กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ เปนกลุมแมบานทีม่กีารรวมตวักนัอยางเขมแขง็ โดยมีการผลติสินคา

ประเภทขนมตางๆ อาทิ ขาวแตน ขาวเกรียบ กลวยฉาบ เปนตน ปญหาที่กลุมแมบานประสบ  คือ บรรจุภัณฑ

ของสินคาขาวเกรียบฟกทองซ่ึงเปนผลิตภัณฑทีท่างกลุมไดทาํการผลิตข้ึนแลวยอดขายดีมาก แตยงัไมมบีรรจุภณัฑ

ที่เปนรูปแบบมาตรฐาน ที่สามารถวางตามรานขายของฝากได 

  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการท่ีจะพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกร                

บานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง   จงัหวดัเชียงใหม โดยการเขาไปใหความรูและรวมพฒันารปูแบบ

บรรจุภณัฑทีเ่หมาะสมรวมกบักลุมกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวเพื่อใหสินคามีบรรจุภัณฑที่เปนมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับของกลุมเปาหมายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑขาวเกรียบ และยังสามารถเพ่ิมยอดขาย

ใหกับทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้วดวย

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง                

จังหวัดเชียงใหม 

  2. เพือ่พฒันาบรรจภุณัฑใหมทีเ่หมาะสมสาํหรบัผลิตภณัฑขาวเกรยีบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกร

บานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. วิธีการวิจัย

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยลักษณะการวิจัยเนนการดําเนินการวิจัยแบบมี         

สวนรวม (Participatory Action Research) ของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน             

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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  2. ขอบเขตการศึกษาวิจัย

        การดําเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุ มแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว                  

ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีขอบเขตการศึกษาดังนี้

   2.1 ดานพื้นที่และประชากร

                     การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตดานพื้นที่ที่ทําการศึกษา คือ กลุมแมบานเกษตรกร   

บานตนง้ิว ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ตัง้อยูที ่112 หมู 2 ตาํบลสนัผักหวาน อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน

   2.2 ดานเนื้อหา

          การพัฒนาบรรจุภณัฑทีไ่ดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑขาวเกรียบ โดยเนนไปท่ีขาวเกรียบ

ฟกทองซึง่เปนผลติภณัฑทีข่ายดขีองทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ไดนาํบรบิท ศกัยภาพ ความตองการ 

มาจัดทาํแนวทางการพัฒนาบรรจุภณัฑทีไ่ดมาตรฐานสําหรับผลิตภณัฑขาวเกรียบฟกทอง แลวนาํไปออกแบบ

บรรจุภัณฑพรอมกับพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมกับตัวสินคามากที่สุด โดยมีเนื้อหาสําคัญดังนี้ 

    1) สภาพบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

    2)  แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

    3)  บรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองที่ไดรับการพัฒนา

    4)  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากระบวนการพัฒนาบรรจุขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

  3. ขั้นตอนการศึกษาวิจัย

   3.1 ระยะท่ี 1 เปนข้ันตอนของการเตรียมการวิจัยโดยการประชุมกลุมแมบานเกษตรกร          

บานตนงิ้ว โดยแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของระยะท่ี 1 ดังนี้

    1) กจิกรรมท่ี 1: การสาํรวจบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว โดยการกรอกขอมลู

ของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว

       2) กิจกรรมที่ 2: ประชุมวางแผนการดําเนินงานระหวางคณะดําเนินงานและกลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้ว เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทอง

   3.2  ระยะท่ี 2 เปนผลมาจากการประชมุรวมกบัคณะทาํงานทมีวจิยั และกลุมแมบานเกษตรกร

บานตนงิ้วเพื่อทํากิจกรรมตางๆ เปนระยะเวลา 5 เดือน ดังนี้

    1) กิจกรรมที่ 1: เชิญวิทยากรดานการออกแบบบรรจุภัณฑมาใหความรูเพ่ือพัฒนา          

บรรจุภัณฑ โดยผูผลิตกับผู วิจัยรวมกันวิเคราะหและออกแบบเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับ              

ความตองการของผูบริโภค
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    2) กจิกรรมที ่2: พฒันาออกแบบรางบรรจภุณัฑใหมพรอมเครือ่งมอืแบบสมัภาษณผูผลิต

เพื่อพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑ

    3) กจิกรรมท่ี 3: พฒันาตนแบบบรรจุภณัฑ แลวทาํการทดลองจัดจําหนายกับกลุมเปาหมาย 

พรอมเครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภคตอบรรจุภัณฑแบบใหม

    4) กิจกกรมท่ี 4: ประชุมรวมกันปรับปรุงตนแบบบรรจุภัณฑใหม   

    5) กจิกรรมที ่5: ประชมุเพือ่สรุปผลการวจิยั และถอดบทเรยีนรวมกนัระหวางคณะทาํงาน

ทีมวิจัยและกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว

    6) กจิกรรมท่ี 6: จดัระเบยีบขอมลู โดยทําการวิเคราะหขอมลู สรุปผลการวิจยั เขยีนรายงาน

การวิจัย เตรียมนําเสนอผลการวิจัย

    7) กิจกรรมท่ี 7: รายงานผลการวิจัย 

ผลการวิจัย
  1. สภาพบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

       จากวตัถปุระสงคจากของการศกึษาวจิยัพบวา  กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ ตาํบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เริ่มกอต้ังในป พ.ศ. 2543 โดยนางคํา  วงคคําอาย เปนการรวมกลุมเนื่องจาก

ปญหาการวางงานและรายไดของกลุมแมบานบานตนงิ้วคอนขางนอย และไมมีรายได หลังจากฤดูกาลทําไร 

ทาํนา ทางกลุมแมบานจึงเริม่มกีารหาอาชีพเสรมิโดยดูจากวัตถดุบิทีม่อียูในทองถิน่ และองคความรูทีส่บืทอด

กันมาในการทําขาวแตน และขาวเกรียบและไดกอต้ังกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้วข้ึนมาโดยมีนางคํา        

วงคคําอาย เปนประธานกลุม และมีชื่อสมาชิกทั้งหมด 30 คน ทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว                 

ตาํบลสนัผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ไดรบัเกียรตบิตัรและรางวัลมากมาย ไดแก รางวลัรกัษมรดกไทย 

เทิดไทองควิศิษฎศิลปน รางวัลภูมิปญญาทองถ่ิน ในโครงการการตลาดนัดภูมิปญญาทองถ่ิน รางวัล                 

การอนรุกัษ และสบืสาน ศลิปวฒันธรรมพ้ืนบานลานนา รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 กลุมแมบานเกษตรกรดีเดน 

จังหวัดเชียงใหม รางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน ระดับอําเภอ รางวัลชนะเลิศการประกวด                    

กลุมเกษตรกรดีเดนในงานการประกวดเกษตรกรและสถาบันการเกษตรดีเดน มกีารผลติสินคาไดแก ขาวแตน 

จํานวน 3 รสชาติ ขาวเกรียบ จํานวน 18 รสชาติ นํ้าพริกถั่วเหลือง จํานวน 1 รสชาติ กลวยกวน จํานวน 1 

รสชาติ โดยวางจัดจําหนายท่ีรานขายของฝากทาอากาศยานเชียงใหม ตลาดวโรรส (กาดหลวง) รานสปา     

อาํเภอเมอืงเชยีงใหม โรงแรมนิมมาณ และการออกบูธแสดงสินคาตางๆ ไดแก การออกบูธขายหนาศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม เมืองทองธานี งานกาชาดจังหวัดเชียงใหม             

งานกาดชาดอําเภอหางดง งานของดีอําเภอหางดง
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  2. รูปแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

   การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตําบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ตามวัตถุประสงคงานของการวิจัยและผลการดําเนินงานจากระยะท่ี 1 และ

ระยะที่ 2 ซึ่งอธิบายตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัยจะมีรูปแบบการดําเนินงานพัฒนาบรรจุภัณฑ ดังนี้

   2.1 การประชุมเพ่ือชีแ้จงข้ันตอนการดําเนินงาน กระบวนการดาํเนนิงาน โดยเริม่จากการชีแ้จง

รายละเอยีดของการจดัทาํงานวิจยัในครัง้นีว้าเปนโครงการวิจยัของมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน เพือ่จะเขามา

ชวยพัฒนาบรรจุภณัฑขาวเกรียบฟกทองใหกบัทางกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว พรอมกันน้ีไดมนีกัศกึษา

มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนท่ีเขามารวมโครงการวิจยัในคร้ังน้ีดวย โดยจะเขามารวมพฒันาตนแบบของบรรจุภณัฑ

ขาวเกรียบฟกทอง และสอบถามความคิดเห็นของกลุมแมบานในการที่จะนําขอมูลไปออกแบบบรรจุภัณฑ

ขาวเกรียบฟกทอง หลังจากน้ันก็จะนําบรรจุภัณฑดังกลาวกลับมาใหกับกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว     

ตาํบลสันผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหม เพ่ือคดัเลือกตนแบบท่ีดทีีเ่หมาะสม ทีส่ดุโดยการลงคะแนน

เลือก จากนั้นจึงนํามาพัฒนาใหเปนตนแบบบรรจุภณัฑขาวเกรียบฟกทองของกลุมตอไป

   2.2 การอบรมใหความรู กระบวนการดําเนินงานเร่ิมจากการติดตอนัดหมายผูเขารวมอบรม          

จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมและเขาสู กระบวนการอบรมโดยเปนการบรรยายของอาจารยวีระพันธ                       

อะนันชัยธวัช ซึ่งในการอบรมไดมีการบรรยายถึงขอมูลการพัฒนาบรรจุภัณฑซึ่งอธิบายถึงความสําคัญของ 

บรรจภุณัฑทีม่ผีลทางการตลาด และขอมลูทีต่องใชในการออกแบบบรรจภุณัฑ รปูแบบบรรจภุณัฑ อธบิายถงึ

ลักษณะของท่ีสามารถออกแบบเปนชุด ออกแบบใหดูนาสนใจตอนอยูบนช้ันวางของ  ออกแบบเปน                   

ของขวญั โดยออกแบบทีแ่สดงถงึเอกลกัษณของความเปนหมูบานตนงิว้ และออกแบบใหมอีงคประกอบตางๆ 

เพือ่ความเหมาะสมและสามารถนําไปใชในทางธุรกจิได หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ จะตองคํานงึถงึขอมูล

ตางๆ ในการออกแบบ อาทิ พฤติกรรมของลูกคา ขอมูลของตัวสินคา ศึกษาวัสดุที่จะใช ขั้นตอนและวิธีการ

ออกแบบบรรจุภัณฑโดยศึกษาขอมูลวัสดุ การกําหนดรูปราง รูปทรงใหสอดคลองเหมาะสมกับตัวขาวเกรียบ

ฟกทอง การกาํหนดสเีพือ่สรางลักษณะเดน ซึง่องคความรูของการอบรมดงักลาวจะเปนประโยชนในการพฒันา

บรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองตอไป

   2.3 การพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑ กระบวนการดําเนินงาน โดยเร่ิมจากการใหนักศึกษา                  

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเขามาศึกษาบริบทของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวสอบถามความตองการ

ของสมาชิกกลุมเพือ่นาํขอมลูไปพจิารณาในการออกแบบรางตนแบบบรรจุภณัฑขาวเกรียบฟกทอง ซึง่สามารถ

ออกแบบไดทั้งหมด 11 รูปแบบ และไดนําแบบรางตนแบบบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองมาใหกลุมแมบาน

เกษตรกรบานตนงิ้วลงคะแนนเลือกแบบที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองมากที่สุด จนได

ตนแบบมา 1 แบบ หลังจากน้ันไดนําแบบดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงตอ และจากมติที่ประชุมสมาชิกกลุมก็

ไมมีการเพ่ิมเติมในรายละเอียดของแบบเน่ืองจากเปนแบบท่ีดี เพราะไดรับการพัฒนามาจากการสอบถาม

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวกอนการออกแบบ พรอมกันน้ีไดนาํตนแบบดังกลาวเขาทดสอบทางการตลาด
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โดยการสอบถามกลุมลูกคาที่เขามาซ้ือขาวเกรียบฟกทอง ปรากฏวากลุมลูกคาชอบในแบบท่ีออกแบบใหม 

ถึงรอยละ 100

   ภาพที่ 1:  แสดงบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

     ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม รูปแบบเดิม

   ภาพที่ 2: แสดงบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 

     ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม รูปแบบใหม
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   2.4 การสรุปบทเรียนของการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองรวมกันระหวางผูวิจัยกับ           

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม กระบวนการดําเนินงาน

เริ่มจากการสอบถามผู  เข าร วมประชุมถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดรับจากการเรียนรู ร วมกันของผู วิจัยกับ                                            

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมในประเด็นที่ทาง                  

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตาํบลสันผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหมไดรบัจากการรวมกันพฒันา 

บรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทอง และนําไปประยุกตใชกับสินคาตัวอื่นๆ ตอไป ซึ่งสิ่งที่ไดรับจากการรวมกัน   

พัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองทําใหทางกลุมมีความรูเร่ืองการทําบรรจุภัณฑมากขึ้น สามารถจัดทํา

บรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับสภาพการตลาด รูถึงจุดออนและจุดแข็งของกลุมและของผลิตภัณฑขาวเกรียบ

ฟกทอง เรียนรูความตองการของลูกคา สวนในประเด็นของการนําไปประยุกตใช  กลุมแมบานเกษตรกร            

บานตนงิ้ว สามารถนําความรูเร่ืองบรรจุภัณฑไปพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาตัวอ่ืนๆ  ได และนําเอา        

ความตองการของลูกคา และสภาพเศรษฐกิจมาปรับใชกอนท่ีจะออกแบบบรรจุภณัฑและกอนการทําการตลาดตอไป

  3. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากระบวนการศึกษา

   กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมไดมีการ    

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกนัในการจัดการกับปญหาท่ีเกดิข้ึนดวยตนเองและไดกระตุนใหชมุชนเห็นศักยภาพของ

กลุมตนเองในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเรียนรูวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเอง โดยที่

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดอยางเปนรูปธรรม คือ เกิดบรรจุภัณฑใหมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นอยางมี

กระบวนการโดยผูวิจัยกับกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

สวนของคณะทํางานวิจัย ทั้งผู วิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดมีโอกาสใชความรูทาง              

ดานบรรจุภัณฑการดานตลาดเขาไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองและสามารถนําความรูที่ได         

แลกเปลี่ยนเรียนรูมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันของพวกเขาได

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองรวมกันระหวางผู วิจัยกับ               

กลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว ตาํบลสันผกัหวาน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ทาํใหเหน็ถงึศกัยภาพและ

ความเขมแข็งที่มีอยูในกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ทั้งในดานความสามัคคีของกลุมแมบานเกษตรกร

บานตนงิว้ และความพรอมในการพฒันาตนเองในดานตางๆ จดุเดนของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้  คอื 

การเรยีนรูถงึความสาํคญัของบรรจภุณัฑและตองการพฒันาผลติภณัฑของกลุมใหไดรบัการยอมรบัจากกลุมลกูคา

เปาหมายโดยการพัฒนาบรรจุภณัฑครัง้นีม้รีายละเอียดครบองคประกอบของบรรจุภณัฑมากท่ีสดุ ซึง่สอดคลอง

กับทฤษฏีของ กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และ เตชา อัศวสิทธิถาวร (2545) ใหไดกลาวถึงองคประกอบการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ วาควรมสีวนประกอบทีส่าํคญัอยางนอยทีส่ดุ ไดแก ชือ่สนิคาโดยมกีารตัง้ชือ่สนิคาวา “คาํ”                 

และมีตราสินคาเปนของทางกลุม มีสัญลักษณทางการคา มีรายละเอียดของสินคาเกี่ยวกับความเปนมาและ        

เรื่องราวของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว รวมถึงสีของตัวผลิตภัณฑที่ทําใหสามารถนําไปทําการสงเสริม
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การขายได มรีปูภาพซึง่เปนรปูฟกทองประกอบ มสีวนประกอบของขาวเกรยีบฟกทอง มปีริมาตร คอื 100 กรัม 

ชื่อและที่อยูของผูผลิต คือ กลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว 114/1 หมู 2 ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม 50230 โทร 053430844 และมีรายละเอียดตามขอบังคับของกฎหมาย ไดแก วันผลิต             

วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑรูปแบบใหม การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองรวมกันในครั้งนี้เกิดจาก       

การมสีวนรวมของทัง้ผูวจิยั และกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว  เพ่ือใหบรรจภุณัฑทีไ่ดพฒันาจนไดมาตรฐาน 

และไดรับการยอมรับของทั้งกลุมแมบานเกษตรบานตนงิ้ว และกลุมลูกคาเปาหมาย โดยผานกระบวนการ     

มีสวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ อภิญญา  กังสนารักษ (2544, 14 – 15)        

ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนตองมีสวนรวมใน  4  ขั้นตอน  คือ

  1. การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน                

รวมตัดสินใจ  กําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการโดยกลุมแมบานเกษตรกร

บานตนงิว้ ไดเขามสีวนรวมตัง้แตการหาสาเหตขุองปญหาทีส่นิคาขาวเกรยีบฟกทองไมสามารถขายบนชัน้วาง

ของของหางสรรพสินคาบางแหงได และรวมกันกําหนดความตองการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑรวมกัน

  2.  การมีสวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว ในข้ันการวางแผนท่ีจะพัฒนาบรรจุภัณฑ    

แบบใหมขึ้น  กําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อใหไดบรรจุภัณฑแบบใหมและมีสวนรวม        

ในขั้นตอนตางๆ  ตั้งแตแนวทางการดําเนินงานท้ังระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 รวมถึงกําหนดทรัพยากรที่จะใชใน

การที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑรูปแบบใหม 

  3. การมสีวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิวในขัน้ตอนการดาํเนนิโครงการ และทาํประโยชน
ใหแกงานวิจยัในครัง้นี ้ โดยรวมชวยเหลือดานวัสดอุปุกรณทีจ่ะนาํมาทําขาวเกรยีบฟกทองเพือ่บรรจใุนบรรจภุณัฑใหม
ในข้ันตอนของการทดลองขาย และแรงงานของกลุมแมบานท่ีเขามาชวยกันทําขาวเกรียบฟกทอง และ              
ทําบรรจุภัณฑใหม
  4. การมสีวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิว้ในการประเมินผลขัน้ตอนตางๆ โดยใหขอคดิเหน็
และขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวนรวมในการสรุปประเด็นตางๆ ของการทําวิจัย และการจัดทําบรรจุภัณฑ
ขาวเกรียบฟกทองรูปแบบใหมไดเปนอยางดี การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองของกลุมแมบาน
เกษตรกรบานตนงิว้ มปีระสทิธภิาพทางการตลาดมากข้ึนเนือ่งจากมีองคประกอบของบรรจุภณัฑทีด่ ีสามารถ
สรางมูลคาทางการตลาดได สรางยอดขายท่ีดไีดจากการท่ีสามารถนําไปวางขายบนช้ันวางของหางสรรพสินคา 
ลดตนทนุการขาย และเพิม่มลูคาใหกบัขาวเกรียบฟกทอง ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ อโนทยั เพช็รสวุรรณ             
ไพรัช  วงศยุทธไกร และ สมพล  ดํารงเสถียร (2551) ที่ไดวิจัยการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับขาวแตน              
ในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ
ขาวแตนในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในดานของรูปภาพประกอบควรมีความหลากหลายสวยงาม
และบงบอกถงึชนดิของขาวแตนใหมคีวามชดัเจนยิง่ข้ึน  ในดานขอมูลเกีย่วกบัผูบริโภคควรทาํการศกึษาเกีย่วกบั
รสนิยมของผูบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือ ขนาดสัดสวนของมือในการจับหรือหยิบใช การบรรจุผลิตภัณฑ     
จัดเรียงใหเปนระเบียบการผลิตในระบบอุตสาหกรรม แบบบรรจุภัณฑและวัสดุบรรจุภัณฑ การลดตนทุน            

การผลติเพือ่ใหเกดิมลูคาเพ่ิม 
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สรุป
  การศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทอง กลุมแมบานเกษตรกรบานตนง้ิว           

ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑขาวเกรียบฟกทองข้ึนมาไดใหม 

จากรูปแบบเดิม   มอีงคประกอบของบรรจุภณัฑไมครบถวนทาํใหไมสามารถวางจําหนายตามหางสรรพสินคา

ได แตหลังจากกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้วกับผูทําวิจัยไดรวมกันพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑใหมซึ่งมี   

ชือ่สนิคาโดยมีการตัง้ชือ่ มตีราสนิคา มสีญัลกัษณทางการคา มรีายละเอยีดของสินคาเกีย่วกบัความเปนมาและ

เรื่องราวของกลุมแมบานเกษตรกรบานตนงิ้ว รวมถึงสีของตัวผลิตภัณฑที่ทําใหสามารถนําไปทําการสงเสริม

การขายได มีรูปภาพซึ่งเปนรูปฟกทองประกอบ มีสวนประกอบของขาวเกรียบฟกทอง มีปริมาตรช่ือและท่ีอยู

ของผูผลติ และมีรายละเอียดตามขอบงัคบัของกฎหมาย ไดแก วนัผลติ วนัหมดอายุ บนบรรจภุณัฑรปูแบบใหม 

กส็ามารถแกไขปญหาดงักลาวได สําหรบัขอจาํกดัในการวจิยัในครัง้นี ้คอื เปนการดาํเนนิการวจิยัในชวงระยะ

เวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งบางขอมูลอาจจะตองอาศัยระยะเวลาศึกษานานกวานี้ เพื่อเขาถึงแกนแทของสินคา       

อยางแทจริง และทําใหการออกแบบผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองท่ีมีรายละเอียดปลีกยอยไดมากขึ้นซ่ึงอาจ

จะตองอาศัยงบประมาณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน เทศบาลตําบลสันผักหวาน สํานักงานพัฒนาชุมชน             

อาํเภอหางดง ซึง่ตองหนัมาใหความสาํคญักบัการพัฒนารปูแบบบรรจุดงักลาวเนือ่งจากสามารถสรางยอดขาย 

และสรางความเปนอยู ที่ดีขึ้นในกับสมาชิกของกลุ มแมบานเกษตรกรบานตนงิ้วตอไปในอนาคตและ           

สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑอื่นได
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