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บทคััดย่่อ

การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาศัักยภาพการดำเนิินงานกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ
และเพื่่อ� พััฒนาตราผลิิตภััณฑ์์ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์และฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ ตำบลแม่่ปะ
อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการศึึกษา คืือ ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มผลิิตข้้าวเกรีียบบ้้านห้้วย
กะโหลก ตำบลแม่่ปะ ประกอบด้้วย ประธานกลุ่่�ม รองประธาน และสมาชิิกกลุ่่�ม จำนวน 10 คน
โดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์จะนำมาวิิเคราะห์์ด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหา
ผลการวิิจััย พบว่่า ศัักยภาพของกลุ่่�มข้้าวเกรีียบยัังต้้องมีีการพััฒนาเพื่่�อให้้ผลิิตภััณฑ์์
ข้้าวเกรีียบมีีมููลค่่าเพิ่่�มและสร้้างรายได้้ให้้แก่่ผู้้สูู� งอายุุ ซึ่ง่� ใช้้การวิิเคราะห์์จากทฤษฎีีการตลาดทางสัังคม
ดัังนี้้� ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบควรเพิ่่�มรสชาติิใหม่่ตามกระแสนิิยมปััจจุุบัันเพื่่�อสุุขภาพ
ส่่วนกรรมวิิธีีการผลิิตยัังคงรัักษาไว้้เช่่นเดิิม และเน้้นวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตสามารถหาวััตถุุดิิบได้้ใน
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ท้้องถิ่่น� ด้้านราคา การตั้้�งราคาข้้าวเกรีียบมีีราคาต่่ำเกิินไปซึ่่ง� การตั้้�งราคาต่่ำนั้้�นเป็็นผลมาจากลัักษณะ
ของผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ผู้้�ผลิิตไม่่ได้้เน้้นเรื่่�องของการบรรจุุหีีบห่่อ ด้้านสถานที่่� ส่่วนใหญ่่
ผลิิตและขายที่่�ร้้านค้้าของกลุ่่�ม มีีเพีียงคนในชุุมชนเท่่านั้้�นที่่�ทราบว่่ามีีข้้าวเกรีียบขายอยู่่� ไม่่มีีการจััด
จำหน่่ายนอกสถานที่่� และด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ยัังไม่่มีีการส่่งเสริิมการตลาดมีีเพีียงองค์์การ
บริิหารส่่วนตำบลแม่่ปะที่่�เข้้ามาให้้ความรู้้�เท่่านั้้�น สำหรัับการพััฒนาตราผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และ
ฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ ได้้มีีการพััฒนาตราสิินค้้าที่่�นำเอาเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�น
มาเป็็นแนวทางออกแบบ โดยใช้้บริิบทของพื้้�นที่่�ซึ่่�งพบว่่า อััตลัักษณ์์ของพื้้�นที่่�จะให้้ความสำคััญต่่อ
ชื่่อ� เรีียกของหมู่่บ้้� าน คืือ หมู่่บ้้� านห้้วยกะโหลก คำว่่า “กะโหลก” จึึงได้้นำมาสร้้างตราผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
และฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
คำำ�สำำ�คััญ: ข้้าวเกรีียบ/กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ/ ตราสิินค้้า/ ฉลากสิินค้้า
Abstract

The study aimed to investigate the operational potential of the production group
of crispy rice crackers, and develop brands, packaging, and labels of the production group
of crispy rice crackers, Mae Pa Sub-district, Mae Sot District, Tak Province. The sample group
used in the study was the older persons of the production group of crispy rice crackers in
the Baan Huaykalok, Mae Pa Sub-district. The group chairperson, the vice-chairperson, and
10 group members were in-depth interviewed, in which the information from the interviews
was analyzed using a content analysis method.
The findings revealed that the potential of the elder group needed to be
developed in order to increase values to their products and generate income for the elder
people, which the Social Marketing Theory was used to analyze these following aspects:
Products - new flavor products should be produced in accordance with current trends of
good health; while the production process could remain the same, and the raw materials
found in the local community should be primarily used. Pricing - product pricing was too
low because the elder group did not place the importance on novelistic packaging. Place
- the product was mostly sold at the elder group’s store, which only the people in the
community realized that the product was sold, and off-site distribution was not available.
And marketing promotion - the products were not promoted even though only Mae Pa
Sub-district Administrative Organization provided marketing knowledge to the group. Local
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identity based on local context was used as a design guide for the development of brands,
packaging, and labels of the products, which was found that the area identity was to give
importance to the name of the village, Huai Kalok Village. Hence, the word “Kalok” was
used to create brands, packaging, and labels of the product.
Keywords: Crispy rice cracker / The elder group/ Product brand/ Product label
บทนำำ�

สัังคมปััจจุุบัันภายใต้้สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงทั้้�งทางการเมืือง เศรษฐกิิจและสัังคม
การประกอบธุุรกิิจเกิิดขึ้้น� อย่่างแพร่่หลาย เป็็นปรากฏการณ์์ที่่ไ� ม่่เคยพบมาก่่อน ส่่งผลให้้หลายธุุรกิิจมีี
การแข่่งขัันกัันมากขึ้้�น และด้้วยแนวทางการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศไทย เน้้นหนัักที่่ก� ารกระจาย
ความเจริิญไปสู่่�ท้้องถิ่่�น อัันจะนำไปสู่่�การสร้้างความเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งในปััจจุุบัันชุุมชน
เองก็็มีีการรวมกลุ่่�มกัันอยู่่�มากมายในการประกอบธุุรกิิจ และส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็ก
หรืือกลุ่่�มอาชีีพต่่างๆ จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อผลิิตและจััดจำหน่่ายสิินค้้าด้้วยตนเอง เป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�ทำให้้
คนในชุุมชนต่่างสรรหาองค์์ความรู้้�และทุุนทางทรััพยากรต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�มาสร้้างผลผลิิตให้้เกิิด รายได้้
ขึ้้�นที่่�สุุด ไม่่เพีียงเฉพาะแต่่ประเทศไทย ทุุกประเทศต่่างมีีความจำเป็็นในการพััฒนาเศรษฐกิิจ โดยมีี
จุุดมุ่่�งหมายที่่�สำคััญ คืือ เพื่่�อการยกระดัับมาตรฐานการครองชีีพของประชาชนในประเทศให้้สููงขึ้้�น
การวััดอััตราการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศว่่าอยู่่�ในระดัับใดขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักเกณฑ์์ทางเศรษฐกิิจ
ซึ่่�งเครื่่�องมืือสำคััญ คืือ รายได้้ต่่อบุุคคล และหลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่เศรษฐกิิจ ซึ่่�งค่่าใช้้จ่่ายหรืือราย
ได้้ต่่อบุุคคลเป็็นเครื่่�องวััดฐานะทางเศรษฐกิิจ (ศุุภชััย เหมืือนโพธิ์์�. 2559, หน้้า 1)
จากการพััฒนาของประเทศด้้านต่่างๆ นั้้�น ทำให้้ผู้้ปร
� ะกอบการต่่างๆ ต้้องมีีการปรัับตััวเพื่่อ�
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งปััจจุุบัันทางภาครััฐได้้เห็็นความสำคััญของการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ระดัับรากหญ้้า มีีการพััฒนาต่่อยอดโดยให้้การสนัับสนุุนโครงการตามนโยบายต่่างๆ ประการหนึ่่�งก็็คืือ
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน (Community Enterprise) คืือ การเริ่่ม� พััฒนากลุ่่�มรููปแบบผู้้ปร
� ะกอบการธุุรกิิจ
ที่่�อาศััยความเป็็นอยู่่ปั� จั จุุบันั ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่อ� งการใช้้จ่่าย การผลิิตสิินค้้าที่่�นำวััตถุุดิบิ มาจากแหล่่งต่่างๆ
ในชุุมชน และเกิิดการรวมตััวกัันเกิิดขึ้้�น จนสามารถจััดตั้้�งเป็็นกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนหรืือกลุ่่�ม OTOP
ได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาครััฐทำให้้ผู้้ปร
� ะกอบการมีีโอกาสได้้รวมตััวกันั จััดตั้้ง� จนสามารถพึ่่�งตนเอง
ได้้แม้้ว่่าผู้้ปร
� ะกอบการชุุมชน หรืือวิิสาหกิิจชุุมชนจะเป็็นรากฐานสำคััญของการพััฒนาเศรษฐกิิจของ
ประเทศ แต่่อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มต่่างๆ เหล่่านี้้� ก็็ยัังเป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีขนาดไม่่ถึึงกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม (SMEs) หรืือสหกรณ์์อีีกทั้้�งยัังมีีผู้้�ประกอบการจำนวนหนึ่่�งที่่�ยัังขาดความพร้้อมใน
การแข่่งขัันทางการค้้าทั้้�งในระดัับภายในประเทศและระหว่่างประเทศ
20
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ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก เป็็นตำบลหนึ่่�งที่่�อยู่่ใ� นเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษตาก
ที่่� ไ ด้้รัั บ อนุุ ญ าตให้้เป็็ น เขตพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจพิิเศษ ที่่� 1/2558 เรื่่�อง กำหนดพื้้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ โดยได้้กำหนดให้้ท้้อง
ที่่�ตำบลท่่าสายลวด ตำบลพระธาตุุผาแดง ตำบลแม่่กาษา ตำบลแม่่กุุ ตำบลแม่่ตาว ตำบลแม่่ปะ
ตำบลแม่่สอด และตำบลมหาวััน อำเภอแม่่สอด ตำบลช่่องแคบ ตำบลพบพระ และตำบลวาเล่่ย์์
อำเภอพบพระ ตำบลขะเนจื้้�อ ตำบลแม่่จะเรา และตำบลแม่่ระมาด อำเภอแม่่ระมาด จัังหวััดตาก
เป็็น “เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษตาก” จากการประกาศเป็็นเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษตากนั้้�น
อำเภอแม่่สอดได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงให้้เห็็นได้้อย่่างชััดเจน ไม่่ว่่าจะเป็็น การมีีห้้างสรรพสิินค้้าขนาด
ใหญ่่ การขยายตััวของอสัังหาริิมทรััพย์์ การขึ้้�นราคาของที่่�ดินิ เป็็นต้้น (สำนัักงานเขตพััฒนาเศรษฐกิิจ
พิิเศษตาก. 2558)
การรวมกลุ่่�มของผู้้�ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน อาจจะอยู่่�ในรููปแบบกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน หรืือกลุ่่�ม
OTOP หรืือการรวมกลุ่่�มกัันของผู้้�ประกอบการหลายๆ กลุ่่�ม ซึ่่�งจำนวนผู้้�ผลิิตสิินค้้าชุุมชนในอำเภอ
แม่่สอด จัังหวััดตาก มีีจำนวนมากและมีีความหลากหลาย เช่่น กลุ่่�มผลิิตน้้ำพริิกกุ้้�ง กลุ่่�มผู้้�ผลิิตข้้าว
ไรซ์์เบอรี่่� กลุ่่�มสมุุนไพรพื้้�นบ้้าน กลุ่่�มผ้้าทอกะเหรี่่�ยง เป็็นต้้น จากการที่่�มีีกลุ่่�มที่่�หลากหลายในพื้้�นที่่�
ทำให้้บางครั้้ง� การจััดการกลุ่่�มอาจจะมีีปัญ
ั หาเกิิดขึ้้น� สำหรัับการรวมกลุ่่�มของผู้้ปร
� ะกอบการในพื้้�นที่่�
ยัังประสบปััญหาต่่างๆ เช่่น การบริิหารจััดการกลุ่่�มยัังไม่่ดีีพอ ขาดความรู้้�ในด้้านการตลาด พััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ ระบบการผลิิตและสิินค้้าไม่่ได้้มาตรฐาน การยุุบกลุ่่�มเนื่่�องจากสาเหตุุประธานกลุ่่�มไม่่
ดำเนิินกิิจกรรม เป็็นต้้น และจากการสนัับสนุุนในด้้านต่่างๆ จากภาครััฐในพื้้�นที่่�ทำให้้เกิิดธุุรกิิจเพิ่่�ม
มากขึ้้�นรวมทั้้�งมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด มีีห้้างสรรพสิินค้้าขนาดใหญ่่ ส่่งผลให้้ประชาชนที่่�
อาศััยอยู่่ใ� นอำเภอแม่่สอดมีีความสะดวกสบายมากขึ้้�น เมื่่อ� มีีการเปรีียบเทีียบระหว่่างธุุรกิิจขนาดใหญ่่
กัับกลุ่่�มผู้้ปร
� ะกอบการ ซึ่่ง� มีีความแตกต่่างทางด้้านผลิิตภััณฑ์์ มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ ความสวยงามของ
ผลิิตภััณฑ์์ เป็็นต้้น แต่่ปััจจุุบัันกระแสการประกอบธุุรกิิจชุุมชนได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�นโดยมีีการนำ
ผลิิตภััณฑ์์เดิิมที่่�มีีอยู่่�นำมาสร้้างใหม่่ให้้มีีมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจ โดยการนำนวััตกรรมทางความคิิด
เข้้ามาเปลี่่�ยนแปลงเพื่่อ� นำไปสู่่�รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ของกลุ่่�มหรืือกล่่าวอีีกนัยั หนึ่่�ง คืือ มีีการพััฒนาต่่อยอด
เพื่่�อจากผลิิตภััณฑ์์เดิิมด้้วยการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้า ทำให้้ต้้องมีีการพััฒนากลุ่่�มผู้้�ผลิิตสิินค้้า เพื่่�อให้้กลุ่่�ม
สามารถดำเนิินกิิจกรรมต่่างๆ ของกลุ่่�มทั้้�งด้้านการบริิหารจััดการ การผลิิต การจััดจำหน่่าย รวมถึึง
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อรองรัับหรืือเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงในสถานการณ์์ต่่างๆ
ด้้วยเหตุุผลที่่กล่่
� าวมาข้้างต้้น ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสนใจที่่�จะศึึกษาแนวทางการพััฒนาศัักยภาพผู้้ผลิ
� ติ
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก โดยมุ่่�งหวัังว่่าข้้อมููลจากการวิิจััยจะเป็็น
ประโยชน์์ในการทำการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันได้้
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วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
1. เพื่่� อ ศึึ ก ษาศัั ก ยภาพการดำเนิิ น งานกลุ่่� ม ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข้้ าวเกรีี ย บตำบลแม่่ปะ
อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก
2. เพื่่�อพััฒนาตราผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ
ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก
ขอบเขตการวิิจัยั
ประชากร
ประชากรที่่�ใช้้ในการศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้� คืือ ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ ตำบลแม่่ปะ
ประกอบด้้วย ประธานกลุ่่�ม รองประธาน และสมาชิิกกลุ่่ม� จำนวน 10 คน
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยเรื่่�องนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ ซึ่่�งประกอบด้้วย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยเพื่่�อเก็็บรวบรวมข้้อมููลในครั้้�งนี้้� คืือ แบบสอบถามแบบมีีโครงสร้้าง
โดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) โดยประกอบไปด้้วย ข้้อมููลทั่่�วไป ข้้อมููลการดำเนิินงาน
และบริิบทของกลุ่่�ม เป็็นคำถามลัักษณะปลายเปิิด โดยการสััมภาษณ์์ประธานกลุ่่�ม รองประธาน
และสมาชิิกกลุ่่�ม จำนวน 10 คน ด้้วยวิิธีีการเลืือกแบบเจาะจง และหลัังจากนั้้�นทำการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าของกลุ่่�มข้้าวเกรีียบ โดยเริ่่�มจากการสอบถามความต้้องการในการสื่่�อความหมาย
ของผลิิตภััณฑ์์ต่่อผู้้�บริิโภคจากประธานและสมาชิิกกลุ่่�มเพื่่�อการออกแบบและพััฒนาตราผลิิตภััณฑ์์
บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้า
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
1. 	ศึึกษาเอกสาร หนัังสืือ วารสาร และงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ชุุมชน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการสร้้างข้้อคำถาม
2. สร้้างแบบสอบถามตามระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั จากวััตถุุประสงค์์ของการศึึกษา แนวคิิด ทฤษฎีี
ตลอดจนวรรณกรรมอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. ดำเนิินการสััมภาษณ์์ประธานกลุ่่�ม รองประธาน และสมาชิิกกลุ่่�ม ในตำบลแม่่ปะ
อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก
4. 	ข้้อมููลที่่�เก็็บรวบรวมมาได้้ทั้้�งหมดนำมาวิิเคราะห์์ข้้อมููล และสรุุปรวบรวมแบบสนทนา
ของกลุ่่�มผู้้ส� นทนาด้้วยวิิธีกี ารสัังเคราะห์์เนื้้�อหา (Content analysis) พร้้อมทั้้�งวิิเคราะร่่วมกัับทฤษฎีี
งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ได้้ศัักยภาพการดำเนิินงานของกลุ่่�มว่่าเป็็นอย่่างไร
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5. เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�ได้้ เพื่่�อนำเสนอแนวทางการพััฒนากลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ
6. 	จััดกิิจกรรมเพื่่�อออกแบบผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นไปตามความต้้องการของกลุ่่�มและผู้้�บริิโภค
7. เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�ได้้ เพื่่�อนำเสนอผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าให้้กัับ
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเป็็นการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ ด้้วยการจััดเก็็บข้้อมููลจาก
กลุ่่�มผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน เพื่่�อให้้สามารถนำไปวิิเคราะห์์ มีีการตรวจสอบข้้อมููลที่่�ได้้มาจากการ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลทุุติิยภููมิิ คืือ จากเอกสารต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อมููลปฐมภููมิิ คืือ จากการ
สััมภาษณ์์แบบเจาะลึึกผู้้ใ� ห้้ข้้อมููลหลััก โดยใช้้การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis) ข้้อมููลที่่�เป็็น
ประเด็็นของการศึึกษา ตามที่่�ระบุุไว้้ในวััตถุุประสงค์์ หลัังจากนั้้�นนำเสนอผลการวิิเคราะห์์แนวทางที่่�
กลุ่่�มต้้องการพััฒนามาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การออกแบบผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้า แก่่
กลุ่่�มในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นไปตามที่่�กลุ่่�มต้้องการ
ผลการวิิจััย
การพััฒนาผลิิตภััณ ฑ์์ข้้ าวเกรีียบของกลุ่่� ม ผู้้� สูู งอายุุ บ้้านห้้วยกะโหลก ตำบลแม่่ปะ
อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตากผลการศึึกษา พบว่่า กลุ่่�มข้้าวเกรีียบตำบลแม่่ปะ มีีการรวมกลุ่่�มกัันขึ้้�น
จากกลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุบ้้านห้้วยกะโหลก หมู่่� 4 ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก โดยมีีคุณ
ุ ป้้าสะอาด
นาบุุญเมืือง เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มและเป็็นหััวหน้้ากลุ่่�มในการทำข้้าวเกรีียบ ซึ่่�งในตอนแรกเกิิดจากที่่�องค์์การ
บริิหารส่่วนตำบลแม่่ปะ อยากให้้กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุมีีอาชีีพ จึึงได้้จััดหาวิิทยากรกลุ่่�มผลิิตข้้าวเกรีียบ
ในตำบลที่่�ประสบผลสำเร็็จมาเป็็นวิิทยากรแนะนำและสอนกระบวนการในการทำข้้าวเกรีียบ ใน
ช่่วงเริ่่�มแรกมีีเพีียงป้้าสะอาดเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มในการทำโดยทำขายในหมู่่�บ้้านและร้้านค้้าของตนเอง แต่่ยััง
ไม่่ประสบผลสำเร็็จเพราะรสชาติิยังั ไม่่เป็็นที่่�ชื่น่� ชอบ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ใ� ช้้เป็็นถุุงร้้อนและมััดยางวง ขาย
ในราคาถุุงละ 5 บาท ป้้าสะอาดจึึงได้้ลองเปลี่่�ยนสููตรโดยมีีการปรัับสููตรจากเดิิมด้้วยการเพิ่่�มผงปรุุงรส
หลัังจากนั้้�นพบว่่า ผู้้บ� ริิโภคชื่่น� ชอบมากขึ้้�น โดยเฉพาะชาวพม่่า ทำให้้บางสััปดาห์์ผลิติ ไม่่ทััน ส่่วนใหญ่่
จะมีีพ่่อค้้า แม่่ค้้ามารัับไปขายตามตลาดนััดแถวชายแดน นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการเปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์
เป็็นถุุงใสแข็็ง และใช้้เทีียนไขลนปิิดปากถุุง เนื่่�องจากลองใช้้เครื่่�องซีีลแล้้วถุุงแตกทำให้้อากาศเข้้าไป
ข้้าวเกรีียบจึึงเหม็็นและเก็็บได้้ไม่่นาน ซึ่่ง� ป้้าสะอาดจะมีีรายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือนประมาณ 3,000 – 4,000 บาท
(สะอาด นาบุุญเมืืองและคณะ. 2562, 22 สิิงหาคม, การสััมภาษณ์์)
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จากข้้อมููลดัังกล่่าวทางทีีมวิิจััยจึึงได้้สอบถามความต้้องการทางองค์์การบริิหารส่่วน
ตำบลแม่่ปะและทางกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุบ้้านห้้วยกะโหลก พบว่่า จากความต้้องการของผู้้�บริิโภคทำให้้
ป้้าสะอาด ผลิิตไม่่ทัันจึึงได้้มีีการจััดตั้้�งกลุ่่�ม โดยเริ่่�มแรกมีีสมาชิิก 5 คน โดยมีีป้้าสะอาดเป็็นหััวหน้้า
และทางกลุ่่�มอยากให้้มีีการพััฒนาออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และฉลากสิินค้้า ทางผู้้วิ� จัิ ยั จึึงได้้มีีการดำเนิิน
การวิิจััยเพื่่�อศึึกษาศัักยภาพของกลุ่่�ม
การวิิเ คราะห์์ศัักยภาพของกลุ่่�มทางผู้้� วิิจััย ได้้นำหลัั กก ารวิิ เ คราะห์์ ท ฤษฎีี ก ารตลาด
ทางสัังคม ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือทางการตลาดที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ธุุรกิิจ เพื่่�อพััฒนาการตลาดให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ซึ่่�งทฤษฎีีการตลาดทางสัังคม แบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มได้้ 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์
(Product) ราคา (Price) การสถานที่่� (Place) และการส่่งเสริิมการตลาด (Promotion) (Kotler,
2003, หน้้า 15-17)
ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่า ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบควรเพิ่่�มรสชาติิใหม่่ตามกระแสนิิยม
ปััจจุุบัันเพื่่�อสุุขภาพโดยไม่่ใส่่ผงปรุุงรสในข้้าวเกรีียบ ส่่วนกรรมวิิธีีการผลิิตยัังคงรัักษาไว้้เช่่นเดิิม
สำหรัับวััตถุุดิบิ ที่่�ใช้้ในการผลิิตสามารถหาวััตถุุดิบิ ได้้ในท้้องถิ่่น� มีีราคาไม่่แพง ส่่วนใหญ่จ่ ะรัับซื้้อ� จาก
ชาวบ้้านในชุุมชน เช่่น ฟัักทอง กล้้วย กะเพรา มัันม่่วง เป็็นต้้น สำหรัับด้้านบรรุุภััณฑ์์ บรรจุุภััณฑ์์
ยัังเป็็นลัักษณะการบรรจุุในถุุงใส ยัังไม่่สามารถแบ่่งแยกความแตกต่่างระหว่่างขนมทั่่�วไปที่่�ขาย
ตามตลาดสด ขาดความน่่าสนใจหรืือไม่่ดึึงดููดใจ เช่่น สีีของบรรจุุภััณฑ์์มีีลัักษณะใส ไม่่มีีสีีสัันและ
ลวดลายที่่�สวยงาม และฉลากแสดงรายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์ไม่่ได้้ระบุุชื่่�อผลิิตภััณฑ์์ ตราผลิิตภััณฑ์์
ดัังนั้้�นประเด็็นที่่�ควรพััฒนา คืือ การปรัับสููตรข้้าวเกรีียบโดยไม่่ใส่่ผงปรุุงรส การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์
และฉลากแสดงรายละเอีียดสิินค้้า
ด้้านราคา ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบขายในราคา ถุุงละ 5 บาท โหลละ 40 บาท เป็็นการ
ตั้้�งราคาที่่�ต่่ำสำหรัับขายในตลาดล่่างขายให้้กัับชาวบ้้านในชุุมชนทั่่�วไป การตั้้�งราคาต่่ำนั้้�นเป็็นผล
มาจากลัักษณะทางกายภาพของผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ผู้� ผลิ
้� ติ ไม่่ได้้เน้้นเรื่่อ� งของการบรรจุุหีบี ห่่อ
เนื่่อ� งจากผลิิตเพื่่อ� ขายในชุุมชนท้้องถิ่่น� ตลาดนััด ผู้้วิ� จัิ ยั เห็็นว่่า หลัังจากที่่�ปรับั สููตรข้้าวเรีียบและพััฒนา
บรรจุุภััณฑ์์และฉลากแสดงรายละเอีียดสิินค้้า ควรปรัับราคาเพิ่่�มสููงขึ้้�น และเพิ่่�มปริิมาณน้้ำหนััก
ข้้าวเกรีียบ ควรตั้้�งราคาขายที่่�ถุงุ ละ 25 บาท หรืือ 4 ถุุง 100 บาท สรุุปภาพรวมของราคา พบว่่า ราคา
ที่่�ขายในปััจจุุบันั เป็็นราคาที่่�เหมาะสำหรัับขายในชุุมชน หากมีีการพััฒนาให้้เป็็นสิินค้้าของฝาก สิินค้้า
สำหรัับนัักท่่องเที่่�ยว ควรปรัับราคาให้้สามารถขายได้้ในราคา ถุุงละ 25 บาท หรืือ 4 ถุุง 100 บาท
ด้้านสถานที่่� ลัักษณะสถานที่่�จำหน่่าย คืือ ผลิิตและขายที่่�บ้้าน คนในชุุมชนเท่่านั้้�นที่่�ทราบ
ว่่ามีีข้้าวเกรีียบขายอยู่่� ไม่่มีีการจััดจำหน่่ายนอกสถานที่่� แต่่จะมีีพ่่อค้้าคนกลางในชุุมชนมารัับไปขาย
อีีกทอดหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่า หากมีีการพััฒนาให้้เป็็นสิินค้้าก็็จะทำให้้สามารถจััดจำหน่่ายได้้ตาม
ร้้านอาหาร ร้้านของฝากที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาใช้้บริิการ
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ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ยัังไม่่มีีการส่่งเสริิมการตลาดมีีเพีียงองค์์การบริิหารส่่วนตำบล
แม่่ปะที่่�เข้้ามาให้้ความรู้้�เท่่านั้้�น ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่าถ้้ามีีการพััฒนาสิินค้้าแล้้ว อาจจะต้้องมีีการพััฒนาช่่อง
ทางด้้านการตลาดเพิ่่�มเติิม โดยเริ่่�มจากการจััดจำหน่่ายในตลาดนััดผู้้�สููงอายุุตำบลแม่่ปะก่่อนเพื่่�อให้้
เป็็นที่่�รู้้�จััก และควรมีีการประชาสััมพัันธ์์ ทำป้้ายแสดงสิินค้้า การจััดทำ Facebook การออกร้้าน
จำหน่่ายในงานต่่าง ๆ ที่่�จััดขึ้้�น
การพััฒนาตราผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ
ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก ผลการศึึกษา พบว่่า ทางทีีมผู้้�วิิจััยได้้มีีการจััดกิิจกรรม
การออกแบบบรรจุุภััณฑ์์และตราสิินค้้า โดยเป็็นการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
(Creative economy) ในการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าข้้าวเกรีียบด้้วยการประชุุมกลุ่่�มย่่อย ระดมความ
คิิดเห็็นในการสร้้างตราสิินค้้าอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�น
นำแนวคิิดผลิิตภััณฑ์์มาออกแบบ และให้้สมาชิิกร่่วมกัันแสดงความคิิดเห็็นจากนั้้�นปรัับปรุุง
ข้้อมููล คััดเลืือกตราสิินค้้าและรููปแบบบรรจุุภััณฑ์์นำไปจััดพิิมพ์์
สำหรัั บ ตราผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ แ ละฉลากสิิ น ค้้าของกลุ่่� ม ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข้้ าวเกรีี ย บ
ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก ผู้้�วิิจััยได้้พิิจารณาจากบริิบทของพื้้�นที่่�ซึ่่�ง พบว่่า อััตลัักษณ์์
ของพื้้�นที่่�จะให้้ความสำคััญต่่อชื่่�อเรีียกของหมู่่�บ้้าน คืือหมู่่�บ้้านห้้วยกะโหลก คำว่่า “กะโหลก”
ในที่่�นี้้ห� มายถึึง เกราะที่่�เอาไว้้สำหรัับเคาะเพื่่อ� เป็็นสััญญาณของคนในอดีีต เช่่น เตืือนภััย เรีียกประชุุม
หรืือใช้้เพื่่อ� การอย่่างอื่่น� ซึ่ง่� ในแถบพื้้�นที่่�อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก คนในพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่อพยพมาจาก
ภาคเหนืือ จะเรีียกอุุปกรณ์์ชนิิดนี้้�ว่่า “กระหล๊๊ก” หมู่่�บ้้านห้้วยกะโหลกในอดีีตนั้้�นเป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ห่่าง
ไกลจากตััวอำเภอแม่่สอดและอยู่่�ในป่่าลึึก จะใช้้กระหล๊๊กตีีเพื่่�อใช้้เป็็นสััญญาณไปสถานที่่�ต่่างๆ และ
เพื่่�อไล่่สััตว์์ร้้าย หรืือตีีเพื่่�อบอกเป็็นสััญญาณให้้บ้้านอีีกหลัังหนึ่่�งที่่�อยู่่�ไกลออกไปทราบว่่าจะไปหา ซึ่่�ง
จะดัังอยู่่ต� ลอดเวลา ทำให้้ชาวบ้้านตั้้�งชื่่อ� หมู่่�บ้้านนี้้�ว่่า หมู่่�บ้้านห้้วยกระหล๊๊ก แล้้วเพี้้�ยนมาเป็็นหมู่่�บ้้าน
ห้้วยกะโหลกในปััจจุุบััน และเพื่่�อเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงอััตลัักษณ์์ของชุุมชนบ้้านห้้วยกระโหลก
คนในชุุมชนได้้พร้้อมใจกัันสร้้างกระหล๊๊กยักษ์
ั ไ์ ว้้เพื่่อ� แสดงถึึงอััตลัักษณ์์ของชุุมชน โดยติิดตั้้ง� ไว้้ที่่�บริิเวณ
วััดห้้วยแก้้ว หมู่่�ที่่� 4 บ้้านห้้วยกะโหลก ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก จึึงได้้นำมาสร้้างตรา
ผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ด้้านบรรจุุภััณฑ์์ ข้้าวเกรีียบทำมาจากวััตถุุดิิบที่่�หาได้้ในท้้องถิ่่�น เช่่น กล้้วยน้้ำหว้้า
กล้้วยหอม กะเพรา และมัันม่่วง จึึงได้้ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงอััตลัักษณ์์ท้้องถิ่่�น
ด้้วยการนำเรื่่�องราวของกลุ่่�มผู้้�ผลิิตข้้าวเกรีียบ โดยบรรจุุข้้าวเกรีียบใส่่ถุุงฟอยด์์ที่่�สามารถป้้องกััน
ความชื้้น� และป้้องกัันแสงแดด รวมทั้้�งรัักษาความกรอบของข้้าวเกรีียบได้้นาน ด้้านกราฟิิกบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
นำเสนอกราฟิิกที่่เ� ป็็นอััตลัักษณ์์ของท้้องถิ่่น� เพื่่อ� สื่่อ� ถึึงความเป็็นผลิิตภััณฑ์์ และมีีการใช้้สีีตามวััตถุุดิบิ
เพื่่�อสื่่�อถึึงรสชาติิของข้้าวเกรีียบ
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ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑกอนการพัฒนา

ภัาพัที� 1 ผู้ลัิตภััณฑ์์กิ�อนกิาริพัฒนา
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑกอนการพัฒนา
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ภัาพัที
� 2 กิาริพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบ
ภาพที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบ
ภาพที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบ

ภัาพัทีภาพที
� 3 ่ ผู้ลัิ
�าวิเกิริี
3 ผลิตตภััภัณ
ณฑฑ์์ขาขวเกรี
ยบ ยบ
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จัย สามารถสรุ ปผลได ดัง นี้ การรวมกลุมของกลุมผูสูงอายุเกิดขึ้นจากกลุม
ผูสูงอายุบานหวยกะโหลก หมู 4 ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีคุณปาสะอาด นาบุญ
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สรุุปผลการวิิจััย
จากผลการวิิ จัั ย สามารถสรุุ ปผล ได้้ดัั ง นี้้� การรวมกลุ่่� ม ของกลุ่่� ม ผู้้� สูู งอายุุ เ กิิ ด ขึ้้� น จาก
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุบ้้านห้้วยกะโหลก หมู่่� 4 ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก โดยมีีคุุณป้้าสะอาด
นาบุุญเมืือง เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มและเป็็นหััวหน้้ากลุ่่�มในการทำข้้าวเกรีียบ เพื่่�อให้้กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุมีีอาชีีพและ
มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�งใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ ผลจากการสััมภาษณ์์กลุ่่�ม พบว่่า ทางกลุ่่�ม
มีีความต้้องการที่่�จะพััฒนาออกแบบบรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้า ทางผู้้�วิิจััยจึึงได้้ทำการสำรวจ
ศัักยภาพของกลุ่่�มโดยใช้้ การวิิเคราะห์์จากทฤษฎีีตลาดทางสัังคม สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบควรเพิ่่�มรสชาติิใหม่่ตามกระแสนิิยมปััจจุุบัันเพื่่�อ
สุุขภาพโดยไม่่ใส่่ผงปรุุงรสในข้้าวเกรีียบ ส่่วนกรรมวิิธีีการผลิิตยัังคงรัักษาไว้้เช่่นเดิิม สำหรัับวััตถุุดิิบ
ที่่�ใช้้ในการผลิิตสามารถหาวััตถุุดิิบได้้ในท้้องถิ่่�น
ด้้านราคา ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบขายในราคา ถุุงละ 5 บาท โหลละ 40 บาท เป็็นการตั้้�ง
ราคาที่่�ต่่ำสำหรัับขายในตลาดล่่างขายให้้กัับชาวบ้้านในชุุมชนทั่่�วไป การตั้้�งราคาต่่ำนั้้�นเป็็นผลมา
จากลัักษณะทางกายภาพของผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ผู้้�ผลิิตไม่่ได้้เน้้นเรื่่�องของการบรรจุุหีีบห่่อ
ด้้านสถานที่่� ลัักษณะสถานที่่�จำหน่่าย คืือ ผลิิตและขายที่่�บ้้าน คนในชุุมชนเท่่านั้้�นที่่�ทราบว่่า
มีีข้้าวเกรีียบขายอยู่่� ไม่่มีีการจััดจำหน่่ายนอกสถานที่่� แต่่จะมีีพ่่อค้้าคนกลางในชุุมชนมารัับไปขาย
อีีกทอดหนึ่่�ง
ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ยัังไม่่มีีการส่่งเสริิมการตลาดมีีเพีียงองค์์การบริิหารส่่วน
ตำบลแม่่ปะที่่�เข้้ามาให้้ความรู้้�เท่่านั้้�นการพััฒนาตราผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าของ
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ การประชุุมกลุ่่�มย่่อย ระดมความคิิดเห็็นในการสร้้างตราสิินค้้าอัันเป็็น
เอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นนำแนวคิิดผลิิตภััณฑ์์มาออกแบบ และให้้สมาชิิกร่่วมกัันแสดงความคิิดเห็็น
จากนั้้�นปรัับปรุุงข้้อมููล คััดเลืือกตราสิินค้้าและรููปแบบบรรจุุภััณฑ์์นำไปจััดพิิมพ์์ เพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้า
ข้้าวเกรีียบ โดยใช้้บริิบทของพื้้�นที่่�ซึ่่�งพบว่่า อััตลัักษณ์์ของพื้้�นที่่�จะให้้ความสำคััญต่่อชื่่�อเรีียก
ของหมู่่�บ้้าน คืือ หมู่่�บ้้านห้้วยกะโหลก คำว่่า “กะโหลก” จึึงได้้นำมาสร้้างตราผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์
และฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
จากการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ สููตรในการผลิิตข้้าวเกรีียบ พบว่่า ทางกลุ่่�มมีีความพึึงพอใจ
ในการพััฒนาสููตรซึ่่�งรสชาติิที่่�ได้้เป็็นรสชาติิธรรมชาติิ ซึ่่�งเป็็นทางเลืือกอีีกทางเลืือกหนึ่่�งแก่่ผู้้�บริิโภค
สำหรัับการพััฒนาตราสิินค้้าและรููปแบบบรรจุุภััณฑ์์ ได้้มีีการนำเสนอทางกลุ่่�ม 2 ครั้้�ง ซึ่่�งทาง
กลุ่่�มได้้มีีการเสนอให้้ปรัับขนาดและสีี ทางผู้้�วิิจััยจึึงมีีการปรัับปรุุงให้้ตรงตามความต้้องการของทาง
กลุ่่�ม และหลัังจากนั้้�นจึึงนำไปจััดพิิมพ์์ให้้แก่่กลุ่่�มต่่อไป
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อภิิปรายผลการวิิจััย
กลุ่่�มข้้าวเกรีียบตำบลแม่่ปะ มีีการรวมกลุ่่�มกัันขึ้้�นจากกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุบ้้านห้้วยกะโหลก
หมู่่� 4 ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก โดยมีีคุุณป้้าสะอาด นาบุุญเมืือง เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มและ
เป็็นหััวหน้้ากลุ่่�มในการทำข้้าวเกรีียบ ซึ่่�งในตอนแรกเกิิดจากที่่�องค์์การบริิหารส่่วนตำบลแม่่ปะ
อยากให้้กลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุมีอี าชีีพ จึึงได้้จััดหาวิิทยากรกลุ่่�มผลิิตข้้าวเกรีียบในตำบลที่่�ประสบผลสำเร็็จมา
เป็็นวิิทยากรแนะนำและสอนกระบวนการในการทำข้้าวเกรีียบ ในช่่วงเริ่่�มแรกมีีเพีียงป้้าสะอาดเป็็น
ผู้้�ริิเริ่่�มในการทำโดยทำขายในหมู่่�บ้้านและร้้านค้้าของตนเอง แต่่ยัังไม่่ประสบผลสำเร็็จเพราะรสชาติิ
ยัังไม่่เป็็นที่่�ชื่น่� ชอบ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ใ� ช้้เป็็นถุุงร้้อนและมััดยางวง ขายในราคาถุุงละ 5 บาท ป้้าสะอาด
จึึงได้้ลองเปลี่่�ยนสููตรโดยมีีการปรัับสููตรจากเดิิมด้้วยการเพิ่่�มผงปรุุงรส หลัังจากนั้้�นพบว่่า ผู้้�บริิโภค
ชื่่�นชอบมากขึ้้�น โดยเฉพาะชาวพม่่าทำให้้บางสััปดาห์์ผลิิตไม่่ทััน ส่่วนใหญ่่จะมีีพ่่อค้้า แม่่ค้้ามารัับ
ไปขายตามตลาดนััดแถวชายแดน นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการเปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์เป็็นถุุงใสแข็็ง และ
ใช้้เทีียนไขลนปิิดปากถุุง เนื่่�องจากลองใช้้เครื่่�องซิิลแล้้วถุุงแตกทำให้้อากาศเข้้าไป ข้้าวเกรีียบ
จึึงเหม็็นและเก็็บได้้ไม่่นาน ซึ่่�งป้้าสะอาดจะมีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือนประมาณ 3,000 – 4,000 บาท
จากข้้อมููลดัังกล่่าวทางทีีมวิิจััยจึึงได้้สอบถามความต้้องการทางองค์์การบริิหารส่่วน
ตำบลแม่่ปะและทางกลุ่่� ม ผู้้� สูู งอายุุ บ้้ านห้้วยกะโหลก พบว่่า จากความต้้องการของผู้้� บ ริิ โ ภค
ทำให้้ป้้าสะอาดผลิิตไม่่ทัันจึึงได้้มีีการจััดตั้้�งกลุ่่�ม โดยเริ่่�มแรกมีีสมาชิิก 5 คน โดยมีีป้้าสะอาดเป็็น
หััวหน้้า และทางกลุ่่�มอยากให้้มีีการพััฒนาออกแบบบรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้า ทางผู้้�วิิจััยจึึงได้้มีี
การดำเนิินการวิิจัยั เพื่่อ� ศึึกษาศัักยภาพของกลุ่่�ม ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ พาขวััญ ทองรัักษ์แ์ ละ
คณะ (2560, หน้้า 246) ที่่�ได้้มีีการวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาและความต้้องการของชุุมชนโดยใช้้แบบสอบถาม
ประกอบการสััมภาษณ์์วิเิ คราะห์์ปัญ
ั หาและสาเหตุุ โดยสมาชิิกมีส่่ว
ี นร่่วมในการจััดลำดัับปััญหา และ
มีีการวางแผนในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต่่อไป
การวิิเคราะห์์ศัักยภาพกลุ่่�ม
การวิิเคราะห์์ศัักยภาพของกลุ่่�มทางผู้้�วิิจััยได้้นำหลัักการวิิเคราะห์์ทฤษฎีีส่่วนประสม
ทางการตลาด หรืือเรีียกว่่า 4Ps ซึ่่ง� เป็็นเครื่่อ� งมืือทางการตลาดที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ธุรุ กิิจ เพื่่อ� พััฒนา
การตลาดให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่วนประสมการตลาดแบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มได้้ 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่
ผลิิตภััณฑ์์ (Product) ราคา (Price) การสถานที่่� (Place) และการส่่งเสริิมการตลาด (Promotion)
(Kotler. 2003, หน้้า 15-17)
ด้้านผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข้้ าวเกรีี ย บควรเพิ่่� ม รสชาติิ ใ หม่่ตามกระแสนิิ ย มปัั จ จุุ บัั น
เพื่่�อสุุขภาพโดยไม่่ใส่่ผงปรุุงรสในข้้าวเกรีียบ ส่่วนกรรมวิิธีีการผลิิตยัังคงรัักษาไว้้เช่่นเดิิม สำหรัับ
วััตถุุดิบิ ที่่�ใช้้ในการผลิิตสามารถหาวััตถุุดิบิ ได้้ในท้้องถิ่่น� มีีราคาไม่่แพง ส่่วนใหญ่จ่ ะรัับซื้้อ� จากชาวบ้้าน
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ในชุุมชน เช่่น ฟัักทอง กล้้วย กระเพรา มัันม่่วง เป็็นต้้น ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ พาขวััญ ทองรัักษ์์
และคณะ (2560, หน้้า 247) ที่่�ได้้มีีกระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบมัันเทศ สู่่�การผลิิต
เชิิงพาณิิชย์์โดยชุุมชนมีีส่่วนร่่วมรวมทั้้�งได้้มีีการจััดอบรมการผลิิตข้้าวเกรีียบ และสอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ วนิิดา แวฮาโละ และคณะ (2560, หน้้า 108) ที่่�ได้้ศึึกษาการผลิิตข้้าวเกรีียบโดย
ใช้้ภููมิิ ปัั ญญ าท้้องถิ่่� น มาทำการผลิิ ต ข้้าวเกรีี ย บ และสร้้างเป็็ น อาชีี พ สำหรัั บ ด้้านบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ยังั เป็็นลัักษณะการบรรจุุในถุุงใส ยัังไม่่สามารถแบ่่งแยกความแตกต่่างระหว่่างขนมทั่่�วไป
ที่่�ขายตามตลาดสดขาดความน่่าสนใจหรืือไม่่ดึึงดููดใจ เช่่น สีีของบรรจุุภััณฑ์์มีีลัักษณะใส ไม่่มีีสีีสััน
และลวดลายที่่�สวยงาม และฉลากแสดงรายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์ไม่่ได้้ระบุุชื่อ่� ผลิิตภััณฑ์์ ตราผลิิตภััณฑ์์
ดัังนั้้�นประเด็็นที่่�ควรพััฒนา คืือ การปรัับสููตรข้้าวเกรีียบโดยไม่่ใส่่ผงปรุุงรส การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์
และฉลากแสดงรายละเอีียดสิินค้้า ทางผู้้�วิิจััยจึึงได้้มีีการจััดการประชุุมเพื่่�อออกแบบตราสิินค้้าและ
บรรจุุภััณฑ์์ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ พาขวััญ ทองรัักษ์์และคณะ (2560, หน้้า 248) ที่่�ได้้มีีการ
ประชุุมกลุ่่�มย่่อย ระดมความคิิดเห็็นในการสร้้างตราสิินค้้าอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�น โดยเน้้น
การมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน จากนั้้�นนำไปออกแบบและปรัับปรุุงให้้เหมาะสมและจััดพิิมพ์์ต่่อไป
ด้้านราคา ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบขายในราคา ถุุงละ 5 บาท โหลละ 40 บาท เป็็นการ
ตั้้�งราคาที่่�ต่่ำสำหรัับขายในตลาดล่่างขายให้้กัับชาวบ้้านในชุุมชนทั่่�วไป การตั้้�งราคาต่่ำนั้้�นเป็็นผล
มาจากลัักษณะทางกายภาพของผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ผู้� ผลิ
้� ติ ไม่่ได้้เน้้นเรื่่อ� งของการบรรจุุหีบี ห่่อ
เนื่่�องจากผลิิตเพื่่�อขายในชุุมชนท้้องถิ่่�น ตลาดนััด ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่า หลัังจากที่่�ปรัับสููตรข้้าวเกรีียบและ
พััฒนาบรรจุุภััณฑ์์และฉลากแสดงรายละเอีียดสิินค้้า ควรปรัับราคาเพิ่่�มสููงขึ้้�น และเพิ่่�มปริิมาณ
น้้ำหนัักข้้าวเกรีียบ ควรตั้้�งราคาขายที่่�ถุุงละ 25 บาท หรืือ 4 ถุุง 100 บาท สรุุปภาพรวมของราคา
พบว่่า ราคาที่่�ขายในปััจจุุบัันเป็็นราคาที่่�เหมาะสำหรัับขายในชุุมชน หากมีีการพััฒนาให้้เป็็นสิินค้้า
ของฝาก สิินค้้าสำหรัับนัักท่่องเที่่�ยว ควรปรัับราคาให้้สามารถขายได้้ในราคา ถุุงละ 25 บาท หรืือ
4 ถุุง 100 บาท สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของวนิิดา แวฮาโละและคณะ (2560, หน้้า 105) ที่่�มีีแนวทาง
ส่่งเสริิมให้้เกิิดอาชีีพเพื่่�อสร้้างรายได้้ และเสริิมสร้้างให้้เกิิดสวััสดิิการแก่่สมาชิิกในชุุมชนเพื่่�อเป็็น
การยกระดัับ คุุณภาพชีีวิิตให้้ดีีขึ้้�น และงานวิิจััยของ พาขวััญ ทองรัักษ์์และคณะ (2560, หน้้า 255)
พบว่่า กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนแปรรููปผลิิตผลเกษตรบ้้านทัับน้้ำ บ้้านม้้า มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้น� จากการจำหน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์จากมัันเทศ เดืือนละประมาณ 5,000 – 30,000 บาท
ด้้านสถานที่่� ลัักษณะสถานที่่�จำหน่่าย คืือ ผลิิตและขายที่่�บ้้าน คนในชุุมชนเท่่านั้้�นที่่�ทราบ
ว่่ามีีข้้าวเกรีียบขายอยู่่� ไม่่มีีการจััดจำหน่่ายนอกสถานที่่� แต่่จะมีีพ่่อค้้าคนกลางในชุุมชนมารัับไปขาย
อีีกทอดหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่า หากมีีการพััฒนาให้้เป็็นสิินค้้าก็็จะทำให้้สามารถจััดจำหน่่ายได้้ตาม
ร้้านอาหาร ร้้านของฝากที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาใช้้บริิการ ซึ่่�งควรมีีการส่่งเสริิมการจำหน่่ายสิินค้้า
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ออกสู่่�ชุุมชนต่่างๆ และควรพััฒนาเพื่่�อยกระดัับผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นของดีีขึ้้�น (วนิิดา แวฮาโละและ
คณะ. 2560, หน้้า 115)
ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ยัังไม่่มีีการส่่งเสริิมการตลาดมีีเพีียงองค์์การบริิหารส่่วน
ตำบลแม่่ปะที่่�เข้้ามาให้้ความรู้้เ� ท่่านั้้�น ผู้้วิ� จัิ ยั เห็็นว่่าถ้้ามีีการพััฒนาสิินค้้าแล้้ว อาจจะต้้องมีีการพััฒนา
ช่่องทางด้้านการตลาดเพิ่่�มเติิม โดยเริ่่�มจากการจััดจำหน่่ายในตลาดนััดผู้้�สููงอายุุตำบลแม่่ปะก่่อน
เพื่่�อให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก และควรมีีการประชาสััมพัันธ์์ ทำป้้ายแสดงสิินค้้า การจััดทำ Facbook การออก
ร้้านจำหน่่ายในงานต่่างๆ ที่่�จััดขึ้้�น สอดคล้้องกัับสุุนิิษา กลิ่่�นขจร (2558, หน้้า 2652) ที่่�ได้้ศึึกษา
ยุุทธศาสตร์์เชิิงรุุกในการพััฒนาศัักยภาพวิิสาหกิิจชุุมชนว่่าควรมีีการขยายตลาดในผลิิตภััณฑ์์เดิิม เพื่่อ�
เพิ่่�มยอดขายแต่่ขยายออกไปยัังชุุมชนอื่่น� ๆ ด้้วย และต้้องอาศััยการสนัับสนุุน การช่่วยเหลืือจากส่่วน
ราชการที่่�เกี่่ย� วข้้องในการติิดต่่อประสานงาน รวมทั้้�งใช้้วิิธีกี ารขยายตลาดโดยการเชื่่อ� มโยงเครืือข่่าย
กัับทางจัังหวััดอื่่�นขยายตลาดในผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เพื่่�อเพิ่่�มยอดขาย และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
การพััฒนาตราผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบ
ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก ผลการศึึกษา พบว่่า ทางทีีมผู้้�วิิจััยได้้มีีการจััดกิิจกรรมการ
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์และตราสิินค้้า โดยเป็็นการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (Creative
economy) ในการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าข้้าวเกรีียบด้้วยการประชุุมกลุ่่�มย่่อย ระดมความคิิดเห็็นในการ
สร้้างตราสิินค้้าอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่น� นำแนวคิิดผลิิตภััณฑ์์มาออกแบบ และให้้สมาชิิกร่่วมกััน
แสดงความคิิดเห็็นจากนั้้�นปรัับปรุุงข้้อมููล คััดเลืือกตราสิินค้้าและรููปแบบบรรจุุภััณฑ์์นำไปจััดพิิมพ์์
สำหรัั บ ตราผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ แ ละฉลากสิิ น ค้้าของกลุ่่� ม ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข้้ าวเกรีี ย บ
ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก ผู้้�วิิจััยได้้พิิจารณาจากบริิบทของพื้้�นที่่�ซึ่่�งพบว่่า อััตลัักษณ์์
ของพื้้�นที่่�จะให้้ความสำคััญต่่อชื่่�อเรีียกของหมู่่�บ้้าน คืือหมู่่�บ้้านห้้วยกะโหลก คำว่่า “กะโหลก”
ในที่่�นี้้ห� มายถึึง เกราะที่่�เอาไว้้สำหรัับเคาะเพื่่อ� เป็็นสััญญาณของคนในอดีีต เช่่น เตืือนภััย เรีียกประชุุม
หรืือใช้้เพื่่�อการอย่่างอื่่�น ซึ่่�งในแถบพื้้�นที่่�อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก คนในพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่อพยพ
มาจากภาคเหนืือ จะเรีียกอุุปกรณ์ช์ นิิดนี้้�ว่่า “กระหล๊๊ก” หมู่่บ้้� านห้้วยกะโหลกในอดีีตนั้้�นเป็็นหมู่่บ้้� าน
ที่่�ห่่างไกลจากตััวอำเภอ แม่่สอดและอยู่่ใ� นป่่าลึึก จะใช้้กระหล๊๊กตีเี พื่่อ� ใช้้เป็็นสััญญาณไปสถานที่่�ต่่างๆ
และเพื่่อ� ไล่่สััตว์์ร้้าย หรืือตีีเพื่่อ� บอกเป็็นสััญญาณให้้บ้้านอีีกหลัังหนึ่่�งที่่�อยู่่ไ� กลออกไปทราบว่่าจะไปหา
ซึ่่ง� จะดัังอยู่่ต� ลอดเวลา ทำให้้ชาวบ้้านตั้้ง� ชื่่อ� หมู่่�บ้้านนี้้�ว่่า หมู่่บ้้� านห้้วยกระหล๊๊ก แล้้วเพี้้�ยนมาเป็็นหมู่่บ้้� าน
ห้้วยกะโหลกในปััจจุุบััน และเพื่่�อเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงอััตลัักษณ์์ของชุุมชนบ้้านห้้วยกระโหลก
คนในชุุมชนได้้พร้้อมใจกัันสร้้างกระหล๊๊กยัักษ์์ไว้้เพื่่�อแสดงถึึงอััตลัักษณ์์ของชุุมชน โดยติิดตั้้�งไว้้ที่่�
บริิเวณวััดห้้วยแก้้ว หมู่่�ที่่� 4 บ้้านห้้วยกะโหลก ตำบลแม่่ปะ อำเภอแม่่สอด จัังหวััดตาก จึึงได้้นำมา
สร้้างตราผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ
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เมกุุมิิ คิิคุุจิิ (2560, หน้้า 1737) ที่่�ได้้มีีการศึึกษาเอกลัักษณ์์ของชุุมชนของกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
แปรรููปสัับปะรดและสมุุนไพรซางคำ เพื่่�อนำมาใช้้ในการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ โดยทางสมาชิิก
ในกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนแปรรููปสัับปะรดและสมุุนไพรซางคำ ได้้เห็็นชอบที่่�จะใช้้ไม้้ไผ่่และสัับปะรด
ที่่�มีีการปลููกกัันมากในหมู่่�บ้้าน มาใช้้ในการออกแบบเพื่่�อสร้้างเอกลัักษณ์์ให้้กัับผลิิตภััณฑ์์และช่่วย
ในการจดจำของผู้้�บริิโภค
ด้้านบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ข้้าวเกรีี ย บทำมาจากวัั ต ถุุ ดิิ บ ที่่� ห าได้้ในท้้องถิ่่� น เช่่น กล้้วยน้้ำว้้า
กล้้วยหอม กะเพรา และมัันม่่วง จึึงได้้ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงอััตลัักษณ์์ท้้องถิ่่�น
ด้้วยการนำเรื่่�องราวของกลุ่่�มผู้้�ผลิิตข้้าวเกรีียบ โดยบรรจุุข้้าวเกรีียบใส่่ถุุงฟอยด์์ที่่�สามารถป้้องกััน
ความชื้้� น และป้้ อ งกัั น แสงแดด รวมทั้้� ง รัั ก ษาความกรอบของข้้าวเกรีี ย บได้้นาน ด้้านกราฟิิ ก
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ นำเสนอกราฟิิกที่่เ� ป็็นอััตลัักษณ์์ของท้้องถิ่่น� เพื่่อ� สื่่อ� ถึึงความเป็็นผลิิตภััณฑ์์และมีีการใช้้สีี
ตามวััตถุุดิิบ เพื่่�อสื่่�อถึึงรสชาติิของข้้าวเกรีียบ
ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
1. ภาครััฐและเอกชนควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนงบประมาณแก่่กลุ่่�มผู้้�ผลิิต เพื่่�อให้้
ผู้้�สููงอายุุใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์และสร้้างรายได้้ให้้กัับครอบครััว รวมทั้้�งควรมีีการสนัับสนุุน
ให้้มีีการศึึกษาวิิจััยเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าหรืือการบริิการของชุุมชนในผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม
ที่่�เกิิดจากการประยุุกต์์ใช้้ภููมิิปััญญาของท้้องถิ่่�นเอง
2. การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบครั้้ง� นี้้�เป็็นการนำร่่องเพื่่อ� การพััฒนารููปแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ของสิินค้้าชุุมชนของบ้้านห้้วยกะโหลกซึ่่�งต่่อไปในอนาคตอาจจะสามารถนำสััญลัักษณ์์ที่่�ออกแบบ
ไปใช้้ร่่วมกัับผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ในชุุมชนได้้ เพื่่�อเป็็นการสร้้างแบรนด์์เอกลัักษณ์์ของสิินค้้าในชุุมชน
ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ควรศึึกษาแนวทางการพััฒนารสชาติิ และการสร้้างความแตกต่่างของผลิิตภััณฑ์์
ข้้าวเกรีียบ เพื่่�อสร้้างความเป็็นกลัักษณ์์เฉพาะของกลุ่่�ม
2. ควรศึึกษาแนวทางการพััฒนาศัักยภาพผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบเพื่่อ� สร้้างขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันต่่อไป
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