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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนของ
กลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 2) พัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริก     

มะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 3) เพื่อประเมินความ  

พึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจภุัณฑน้ําพริกมะแขวนที่พัฒนาข้ึนของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 4) ศึกษาผลกระทบท่ีเกดิข้ึนกับกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จากการพัฒนาบรรจุภณัฑน้าํพริกมะแขวน ผลการศึกษาพบวา สภาพ 
ปญหา และความตองการพัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวน พบวา บรรจภุัณฑเดิมเปนรูปแบบพลาสติกออนท่ี
แตกงาย หกเลอะเทอะงาย ไมมีตราสญัลักษณเปนของตนเอง ความตองการของกลุมคืออยากปรับเปลีย่นบรรจุ
ภัณฑที่มคีวามแข็งแรงมากกวาเดมิ มีฝาเกลียว และแสดงตราสัญลกัษณที่เปนรูปแบบของกลุม ในการพัฒนา
บรรจภุัณฑน้าํพริกมะแขวนไดทําการเปลีย่นเปนบรรจภุัณฑใหมที่เปนพลาสติกแข็ง ฝาสีแดงแบบเกลยีว มีตรา
สัญลักษณเปนรูปชางสีเทา ดานความพึงพอใจของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุดไดแก ไมหกเลอะเทอะงาย ในระดับมากไดแก ฉลากบนตราบรรจุภณัฑมีการแสดงขอมูลสินคา และ
โครงสรางบรรจุภณัฑเหมาะกับการบรรจุน้ําพริก ในระดับปานกลางไดแก บรรจุภณัฑมีขอความของตราสินคา
อานงาย สําหรับผลที่เกดิขึ้นกับกลุมแมบานทาชาง พบวามียอดการจําหนายมากข้ึนเทาตัวที่ตลาดประชารัฐ 
ตลาดคลองน้ําไหล ตลาดคลองลาน และงานแสดงสินคาบรเิวณน้ําตกคลองลาน 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the conditions, the problems, and the needs of 

the packaging development of Makwan chili sauce’s Tachang housewife group, Kamphaeng 

Phet Province, 2) to develop the packaging of Makwan chili sauce’s Tachang housewife group, 

Kamphaeng Phet Province, 3) to evaluate the consumer satisfaction of the packaging 

development of Makwan chili sauce’s Tachang housewife group, Kamphaeng Phet Province, 

and 4) to study the effect of Tachang housewife group, Kamphaeng Phet Province from the 

packaging development of Makwan chili sauce. The findings were as follows: The conditions, 

the problems, and the needs of the packaging development of Makwan chili sauce’s had 

found that former packaging made from soft plastic, break easily, sloppy, and showed without 

logo. They would like to change it to hard plastic packaging, screw cap and show their own 

logo. The development of the packaging of Makwan chili sauce has changed to hard plastic, 

red screw cap, gray elephant logo. The consumer satisfaction had found that the sample 

group satisfied in highest level in it is not sloppy, in high level in clear label and suitable 

structure, in moderate level in easily to read the label. The result affect to this group had 

found that they have double distribution at Pracharat Market, Klongnamlai Market, Klonglan 

Market and Klonglan Waterfall Expo. 
 

Keywords : Packaging / Makwan Chili Sauce / Tachang Village 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 จะเปนแผน

แรกท่ีถูกใชใหเปนกลไกเช่ือมโยงสูการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีจะตองบรรลผุล
ลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีตองเช่ือมตอถึงการปฏิบัติ
ที่ตองดําเนินการในชวง 5 ป โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญ (Flagship Program) และประเดน็พัฒนา
เชิงบูรณาการทีส่ําคญั ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติจะทําใหระบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนสําหรับบรหิารราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง
การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตลอดจนระบบการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตัิราชการของหนวยงานภาครัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคญัในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได
ดําเนินมาตรการเพื่อสงเสรมิการบริหารจัดการท่ีดี มีการขยายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนระบบ
โครงขายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและ
ตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปนอัจฉรยิะโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การ
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พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเช่ือมโยงระหวางภาค
การผลิตที่เปนกลุมใหญของประเทศ ไดแกเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูใหตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะเรงสรางและพฒันาบุคลากรวิจยัในสาขา STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวาง
สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรบักลไกระบบวิจัย
และพัฒนาของประเทศท้ังระบบ (National Economic and Social Plan No.12 A.D. 2017-2021, 2017, 

pp.1-4) 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป จึงเปนแผนการพัฒนาประเทศ ในการกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให

หนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทําตาม เพื่อใหบรรลุวิสยัทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน “มัน่คง    
มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ป ตั้งแตป 2560-2579 กระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการ
และการแกไขปญหาความยากจนของประเทศน้ันจึงไดมีการดัดแปลงใชยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ขอ 2 เรื่องการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ
มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชระบบดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพื่อสรางมลูคาเพิ่มและขยาย
กิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 
และในภาคบริการทีห่ลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป (National 

Economic and Social Plan No.12 A.D. 2017-2021, 2017, p.4) ผูวิจัยไดนําการใชภูมิปญญาชาวบานใน
การผลิตสินคาในทองถิ่นเพื่อการจดัจําหนาย เพื่อยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น นํ้าพริกจึงเปนอาหารประเภท
หนึ่งที่ไดผลิตออกมาจําหนาย น้ําพริกเปนอาหารท่ีอยูคูกับชีวิตคนไทยมาต้ังแตโบราณ ซึ่งสูตรน้ําพริกตางๆ ท่ีเรา
รูจักกันในปจจุบันหลายๆ สูตรนั้นไดมีการพัฒนามาจากการโขลกพรกิกับเกลือในสมยัอยุธยาในปจจุบนัไดมีการ
ทํานํ้าพริกท่ีหลากหลายรสชาติ โดยมีการผสมผสานเคร่ืองปรุงรสทีม่ลีักษณะพเิศษและมีเอกลักษณเปนของ
ตนเอง มะแขวนจึงเปนพืชเครื่องเทศสมุนไพรชนิดหน่ึงที่พบมากทางภาคเหนือของไทย เปนพืชเศรษฐกิจทองถิ่น
ของจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด และมะแขวนมีความตองการใชในการบริโภคประจําวัน โดยเปนเครื่องเทศ
หรือเปนสวนประกอบของอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือหลากหลายชนิด ผลผลติมะแขวน ไดจากทั้งการเก็บจากปา 
และการปลูกที่แพรหลายโดยทั่วไปและไดนํามาเปนสวนผสมอยางหนึ่งในการทําน้ําพริกของของกลุมแมบาน   

ทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
กลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีการผลิตสินคาภายใน

กลุมที่หลากหลาย เชน น้ําพริกหมตูะไคร น้ําพริกตาแดง ผาทอไทยทรงดํา และน้ําพริกมะแขวน เพื่อจําหนาย
เปนอาชีพ ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 15 คน โดยการผลิตน้ําพริกมะแขวน มีนางทองศุกร เกิดดวง อายุ 37 ป เปน
ผูพัฒนาสูตรสืบทอดมาจากครอบครัว มีชองทางการจําหนายผานผูขายปลีกตามรานท่ัวไปและตลาดนัดท่ัวไป 
และทางกลุมแมบานมีความตองการท่ีจะพัฒนาบรรจุภณัฑสําหรับน้าํพริกมะแขวนใหมีคณุภาพเพิ่มมากข้ึน 
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เนื่องจากประสบปญหาบรรจุภณัฑรูปแบบเดิมไมเหมาะกับชนิดของผลิตภัณฑ ไมมเีอกลักษณของกลุมที่โดดเดน 
ไมสวยงาม ไมสามารถดึงดดูความสนใจของผูบริโภคได นอกจากน้ีบรรจุภณัฑรูปแบบเดิมที่เปนกลองพลาสติก 
ฝาปดไมสนิทเกิดการรั่วซึมของน้ําพริกมะแขวนขณะขนสง เปนอุปสรรคตอการขนสงไปจําหนายยังพ้ืนท่ีอื่น 

จากการดําเนินนโยบายภาครัฐที่ผานมาพบวาจุดออนของผลติภณัฑอยูท่ีการบริหารจัดการดานการตลาด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีจุดออนในเรื่องของบรรจุภัณฑ แนวทางในการพัฒนาบรรจภุัณฑของสินคาจึงมีความจําเปน
เพื่อสงเสริมรายได และสรางศักยภาพในการแขงขันใหดีมากขึ้นกวาคูแขง อีกท้ังยังเปนการยกระดับสนิคาใหนา
ซื้อมาใชมากยิ่งข้ึน เสรมิสรางความเขมแข็งใหคนในระดบัรากหญาใหมีความเปนอยูดีขึ้น โดยเนนการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานของกลุม อีกท้ังยังสามารถที่จะทําเปนตนแบบของบรรจุภณัฑที่สามารถสรางความสนใจและจํา
ไดงายใหกับกลุมแมบานทาชาง เพื่อทําการจัดจําหนายในระดับทองถิ่น และระดบัประเทศ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง 
ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 2. เพื่อพัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอบรรจภุณัฑน้ําพริกมะแขวนท่ีพัฒนาข้ึนของกลุมแมบาน
ทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 4. เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร จากการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกมะแขวน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ขอมูลสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาบรรจภุณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบาน     

ทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ประชากร ไดแกกลุมแมบานทาชางที่ทําการ
ผลิตน้าํพริกมะแขวน ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกาํแพงเพชร จํานวน 120 คน กลุมตัวอยาง 
ไดแก กลุมแมบานทาชางที่ทําการผลิตน้าํพริกมะแขวนตําบลคลองน้าํไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน 15 คน 

 2. ขอมูลดานการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชางท่ีทําการผลิตน้ําพริก 
มะแขวน ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ประชากร ไดแกกลุมแมบานทาชางตําบล
คลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 120 คน กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมแมบานทาชางที่ทํา
การผลิตน้ําพริกมะแขวนตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 15 คน 

 3. ขอมูลดานการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มตีอบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนที่พัฒนาข้ึน
ของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ประชากร ไดแกกลุมผูบรโิภค
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น้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชางตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 300 คน 
กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูบรโิภคนํ้าพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชางตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 75 คน โดยสุมตัวอยางตามจุดมุงหมาย (purposive Sampling) (Kannasuut, 

1999, p.45) 

 4. ขอมูลดานผลท่ีเกิดขึ้นกับกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร จากการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกมะแขวน ประชากร ไดแกกลุมแมบานทาชางตําบลคลองนํ้าไหล 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 120 คน กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมแมบานทาชางที่ทําการผลิต
น้ําพริกมะแขวนตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 15 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 

วัตถุประสงคที่ 1 ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาบรรจภุัณฑน้ําพริกมะแขวนของกลุม
แมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกาํแพงเพชรใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับ
กลุมแมบานทาชางที่ทําการผลติน้าํพริกมะแขวนเกี่ยวกับขอมลูเบื้องตนของกลุม ศักยภาพการผลิต ชองทางการ
จัดจาํหนาย สภาพปจจุบัน ปญหา จุดออนของบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลอง
น้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกาํแพงเพชร 
 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรใชการประชุมกลุมกับกลุมแมบานทาชางที่ทําการผลิตน้าํพริกมะแขวน เพื่อ
ระดมสมองในการออกแบบบรรจภุัณฑสําหรับนํ้าพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบล คลองน้าํไหล 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑน้าํพริกมะแขวนที่
พัฒนาข้ึนของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรใชแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูบริโภคน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบล คลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จงัหวัด
กําแพงเพชร  
 วัตถุประสงคที่ 4 ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร จากการพัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับกลุม
แมบานทาชางที่ทําการผลติน้ําพรกิมะแขวน เกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตนของกลุม ศักยภาพการผลิต ชองทางการจัด
จําหนาย สภาพปจจุบัน ปญหา จดุออนของบรรจภุณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบล คลองน้ํา
ไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาขอมูลทุติยภมูิ โดยการศกึษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ 

2. ดําเนินการสรางแบบทดสอบใหครอบคลมุวัตถุประสงคของการวิจยั  
3. นําแบบทดสอบเสนอผูทรงคณุวุฒิเพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเชิงทฤษฎี (Content 

and Theory Validity) ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 5 ทาน ดังนี้ 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 27  ฉบับที่ 2  เมษายน - มิถุนายน  2564     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
87

 
 

     3.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา อาจารยประจําสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
     3.2 อาจารย ดร.วรรณพรรณ รักษชนม อาจารยประจําสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
      3.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลทิพย คําใจ อาจารยประจําสาขาวิชาบริหารธุรกจิคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
     3.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง อาจารยประจําสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 
    3.5 อาจารย ดร.จริายุ หาญตระกูล อาจารยประจําสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัแมโจ 

4. ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม มาคํานวณคา IOC (Index of Item 

Objective Congruence) โดยพจิารณาเลือกขอรายการที่มีคา IOC ตั้งแต 0.70 ข้ึนไป แบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูทรงคณุวุฒิแลวพบวามีคา IOC อยูระหวาง 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งรายการคําถามใชไดทุกขอโดย
ปรับปรุงภาษาในรายการคําถามบางขอใหสั้นและสื่อความหมายชัดเจนข้ึนตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหเนื้อหา 
 2. วิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาบรรจภุณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบล
คลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร พบวา บรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง 
ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เปนรูปแบบพลาสติกออนท่ีแตกงาย หกเลอะเทอะงาย 
ไมมตีราสัญลักษณเปนของตนเอง ซึ่งบรรจุภณัฑในปจจบุันจะใชสีเมจิกเขียนบนฝาน้ําพริกใหลูกคารับทราบ ทาง
กลุมจึงมีความตองการปรับเปลี่ยนบรรจภุัณฑทีม่ีความแข็งแรงมากกวาเดิม มฝีาปดมิดชิด ไมหกเลอะเทอะ และ
มีตราสัญลักษณที่เปนรูปแบบของกลุมแมบานทาชาง 
 2. พัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร ไดปรบัเปลีย่นจากบรรจุภัณฑเดิมเปนบรรจภุณัฑใหมที่เปนพลาสติกฝาสีแดง แบบเกลียว 
และมตีราสัญลักษณของกลุมเปนรูปวงกลมสเีหลืองโอบลอมชางสีเทายกครก  
 3. ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มตีอบรรจภุัณฑน้ําพริกมะแขวนที่พัฒนาข้ึนของกลุมแมบานทาชาง 
ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูบรโิภคที่มีตอ
บรรจภุัณฑน้าํพริกมะแขวนท่ีพัฒนาขึ้นของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชรอยูในระดับมากทีสุ่ดไดแก บรรจภุัณฑไมหกเลอะเทอะงาย (  = 4.70) รองลงมาคือ ราคาไมแพง 
(10 บาท/กระปุก) (  = 4.62) ในระดับมากไดแก ฉลากบนตราบรรจุภัณฑมีการแสดงขอมูลสินคา และ
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โครงสรางบรรจุภณัฑเหมาะกับการบรรจุน้ําพริก (  = 4.46) รองลงมาคือ บรรจุภณัฑมีเหมาะสมในการนําไป
เปนของฝาก (  = 4.45) ในระดับปานกลางไดแก บรรจภุัณฑมีขอความของตราสินคาอานงาย (  = 3.41) 
รองลงมาคือ บรรจุภณัฑมภีาพประกอบท่ีชัดเจน (  = 3.35) 

 4. ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร กลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ไดวางสินคาน้ําพริก
มะแขวน โดยมีการวางจําหนายมากข้ึนท่ีตลาดประชารัฐ ตลาดคลองนํ้าไหล ตลาดคลองลาน งานแสดงสินคา
บริเวณนํ้าตก คลองลาน พบวาไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคาท่ัวไป จึงพบวายังมีกลุมประชากรอ่ืนท่ีบริโภค
น้ําพริกมะแขวน และไดรับความสนใจโดยมีบรรจุภัณฑเปนรปูแบบพลาสติกที่แข็งแรง ไมหกเลอะเทอะงาย
เนื่องจากมีฝาเกลียวปดสนิท และมีตราสัญลักษณเปนของตนเอง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. สภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาบรรจภุณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบล

คลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร พบวา บรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง 
ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เปนรูปแบบพลาสติกออนท่ีแตกงาย หกเลอะเทอะงาย 
ไมมตีราสัญลักษณเปนของตนเอง ซึ่งบรรจุภณัฑในปจจบุันจะใชสีเมจิกเขียนบนฝาน้ําพริกใหลูกคารับทราบ ทาง
กลุมจึงมีความตองการปรับเปลี่ยนบรรจภุัณฑทีม่ีความแข็งแรงมากกวาเดิม มฝีาปดมิดชิด ไมหกเลอะเทอะ และ
มีตราสัญลักษณที่เปนรูปแบบของกลุมแมบานทาชาง ซึ่งสอดคลองกบัผลงานวิจัยของ Panutamphol. & 

Leelasuwat. (2011) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบรรจภุัณฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
พบวา ศักยภาพของบรรจุภณัฑไมมีประสิทธิภาพในการปกปองสิ่งสกปรก และอันตรายจากมดแมลงไดเปนอยาง
ดี ไมสามารถปองกันการซึมผานของกาซและแบคทีเรียทํา ใหอาหารเหม็นหืนและอาหารเปนพิษได  

2. พัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกมะแขวนของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร ไดปรบัเปลีย่นจากบรรจภุัณฑเดมิเปนบรรจภุณัฑใหมที่เปนพลาสติกฝาสีแดง แบบเกลียว 
และมตีราสัญลักษณรูปวงกลมสีเหลืองโอบลอมชางสีเทายกครก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
Apirattananusorn. & Jinapark. (2013) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกพรอมบรโิภค พบวาผูบริโภค
รอยละ 72 มีความสนใจบรรจุภณัฑน้ําพริกท่ีสวยงาม สามารถบริโภคไดครั้งเดียว (1 มื้อ) เพราะมีความสะดวก
ในการบริโภค บรรจุภณัฑที่มีความเหมาะสมหาซื้อไดในตลาด 

3. ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มตีอบรรจภุัณฑน้ําพริกมะแขวนที่พัฒนาข้ึนของกลุมแมบานทาชาง 
ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูบรโิภคที่มีตอ
บรรจภุัณฑน้าํพริกมะแขวนท่ีพัฒนาขึ้นของกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชรอยูในระดับมากทีสุ่ดไดแก บรรจภุัณฑไมหกเลอะเทอะงาย รองลงมาคือ ราคาไมแพง (10 บาท/
กระปุก) ในระดับมากไดแก ฉลากบนตราบรรจภุัณฑมีการแสดงขอมูลสินคา และโครงสรางบรรจุภณัฑเหมาะกับ
การบรรจุน้ําพริก รองลงมาคือ บรรจุภณัฑมเีหมาะสมในการนําไปเปนของฝาก ในระดับปานกลางไดแก บรรจุ
ภัณฑมีขอความของตราสินคาอานงาย รองลงมาคือ บรรจภุณัฑมีภาพประกอบท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ
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การเกษตรเพ่ือการทองเที่ยวจังหวดันครปฐม พบวาผูบริโภคมคีวามพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภณัฑใหมทั้งดาน
ความสวยงามและประโยชนใชสอยสามารถสื่อถึงเอกลักษณของสินคาจังหวัดนครปฐม ยืดอายุสินคาใหเก็บได
นานข้ึน ปองกันการชํารุดเสยีหาย สะดวกตอการใช งาน สรางความม่ันใจในมาตรฐานคุณภาพสินคา บรรจภุัณฑ 
มีความสวยงามเหมาะจะซื้อเปนของฝาก และสอดคลองกับผลงานวจิัยของ Apirattananusorn. & Jinapark. 

(2013) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบรรจุภณัฑน้ําพริกพรอมบรโิภค พบวาผูบริโภคสวนใหญพึงพอใจตอการ
จัดรูปแบบกราฟกและโครงสรางบรรจุภณัฑในระดับมากและมากท่ีสดุ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
Mookem. (2017) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปลักษณบรรจุภณัฑน้ําพริกกุงเสียบ กลุมแมบานเกษตรกรบานปริง 
จังหวัดพังงา ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบวา ดานรูปลักษณบรรจุภณัฑเลือกใชแบบท่ี 1 รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 6 

ออนซฝาดา การออกแบบกราฟกบรรจภุัณฑเลือกรปูแบบท่ี 3 และใหออกแบบกราฟกฝาเกลียว ล็อค 3 รูปแบบ
เพิ่มเตมิ ซึ่งเดิมใชรูปลักษณบรรจภุัณฑเปนพลาสติกแบบทรงเต้ีย ขนาด 4 ออนซ และ ผลการประเมนิ
ประสิทธิภาพบรรจุภณัฑ ระยะที่ 2 ดานการบรรจุและการปกปองสนิคา พบวาบรรจภุัณฑสามารถปองกันการ
สัมผสักับนํ้าหรือความช้ืนได และประสิทธิภาพดานการอํานวยความสะดวกและการสงเสรมิการจัดจาหนาย 
เลือกรูปแบบที่ 2 สวนใหญเห็นดวยกับในการใชภาพที่มีความสวยงามและขอมลูสอดคลองกับภาพลักษณสินคา 

4. ศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นกับกลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
กลุมแมบานทาชาง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ไดวางสินคาน้ําพริกมะแขวน โดยมี
การวางจําหนายมากข้ึนท่ีตลาดประชารัฐ ตลาดคลองน้ําไหล ตลาดคลองลาน งานแสดงสินคาบรเิวณน้าํตก 

คลองลาน พบวาไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคาทั่วไป จึงพบวายังมีกลุมประชากรอ่ืนท่ีบริโภคนํ้าพริกมะแขวน 
และไดรับความสนใจโดยมีบรรจุภณัฑเปนรูปแบบพลาสติกที่แข็งแรง ไมหกเลอะเทอะงายเน่ืองจากมีฝาเกลียว
ปดสนิท และมีตราสญัลักษณเปนของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลงานของ Panutamphol. & Leelasuwat. 

(2011) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบรรจุภณัฑสินคาทางการเกษตรเพ่ือการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม พบวาการ
พัฒนาบรรจุภณัฑสินคาจะเปนการสงเสริมผลติภณัฑการเกษตรที่สามารถเช่ือมโยงกับการทองเท่ียวของจังหวัด
นครปฐม ซึ่งจะสงผลใหสินคาเกษตรและสินคาแปรรปูทางการเกษตรมีความตองการปรมิาณเพ่ิมมากขึ้นเทากับ
เปนการสงเสรมิผลิตภัณฑสินคาทางการเกษตรควบคูไปกับการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมไปพรอมๆ กนั 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ในการพัฒนาสินคาควรมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปใหคําแนะนําในการพัฒนาสินคาใหมีรูปแบบใหม
ที่ผูบริโภคมีความสนใจ เพื่อกระตุนการตลาดใหมรีายไดเขาสูชุมชนใหมากข้ึน 

2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหคําแนะนําในการทําบรรจุภณัฑทีส่วยงาม มีการหอหุมทีไ่มหกเลอะ
เทอะงาย และทําการจดลิขสิทธ์ิสนิคากับกรมทรัพยสินทางปญญา 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดในการแปรรูปผลิตภณัฑใหสามารถยดือายุสินคาใหเก็บไดนานขึ้น และมี
การขอการรับรองความปลอดภัยจากองคการอาหารและยา (Food and Drug Administration) นอกจากน้ันยัง
สามารถดําเนินการจัดจําหนายสินคาโดยการโฆษณา ประชาสมัพันธผานสื่อโซเชียลมีเดีย หรือการขายแบบ
ออนไลน เพื่อเปนการเพ่ิมรายไดใหกับกลุมแมบาน 
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