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บทคัดย�อ

กิาริวิจิยัคริั�งนี� มวัีิตถุปุ็ริะสงคเ์พ่�อศกึิษาศกัิยภัาพกิาริดำเนนิงานกิลัุ�มผู้ลัติภัณัฑ์ข์�าวิเกิริยีบ 

แลัะเพ่�อพัฒนาตริาผู้ลิัตภัณัฑ์ ์บริริจุภัณัฑ์แ์ลัะฉลัากิสินค�าของกิลุั�มผู้ลิัตภัณัฑ์์ข�าวิเกิรีิยบ ตำบลัแม�ป็ะ 

อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ กิลัุ�มตัวิอย�างที�ใช�ในกิาริศึกิษา ค่อ ผู้้�ส้งอายุกิลัุ�มผู้ลัิตข�าวิเกิริียบบ�านห�วิย

กิะโหลักิ ตำบลัแม�ป็ะ ป็ริะกิอบด�วิย ป็ริะธุานกิลัุ�ม ริองป็ริะธุาน แลัะสมาชิกิกิลัุ�ม จำนวิน 10 คน

 โดยกิาริสัมภัาษณ์เชิงลัึกิ ข�อม้ลัจากิกิาริสัมภัาษณ์จะนำมาวิิเคริาะห์ด�วิยวิิธุีกิาริวิิเคริาะห์เชิงเน่�อหา 

ผู้ลักิาริวิิจัย พบวิ�า ศักิยภัาพของกิลัุ�มข�าวิเกิริียบยังต�องมีกิาริพัฒนาเพ่�อให�ผู้ลัิตภััณฑ์์ 

ข�าวิเกิริยีบมมีล้ัค�าเพิ�มแลัะสริ�างริายได�ให�แกิ�ผู้้�สง้อาย ุซึ่ึ�งใช�กิาริวิเิคริาะหจ์ากิทฤษฎีกีิาริตลัาดทางสงัคม 

ดังนี� ด�านผู้ลิัตภััณฑ์์ ผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบควิริเพิ�มริสชาติใหม�ตามกิริะแสนิยมปั็จจุบันเพ่�อสุขภัาพ 

ส�วินกิริริมวิิธุีกิาริผู้ลัิตยังคงริักิษาไวิ�เช�นเดิม แลัะเน�นวิัตถุุดิบที�ใช�ในกิาริผู้ลัิตสามาริถุหาวิัตถุุดิบได�ใน
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ท�องถุิ�น ด�านริาคา กิาริตั�งริาคาข�าวิเกิรีิยบมีริาคาต�ำเกินิไป็ซึึ่�งกิาริตั�งริาคาต�ำนั�นเป็น็ผู้ลัมาจากิลัักิษณะ

ของผู้ลัิตภััณฑ์์แลัะบริริจุภััณฑ์์ที�ผู้้�ผู้ลัิตไม�ได�เน�นเริ่�องของกิาริบริริจุหีบห�อ ด�านสถุานที� ส�วินใหญ่�

ผู้ลัิตแลัะขายที�ริ�านค�าของกิลัุ�ม มีเพียงคนในชุมชนเท�านั�นที�ทริาบวิ�ามีข�าวิเกิริียบขายอย้� ไม�มีกิาริจัด

จำหน�ายนอกิสถุานที� แลัะด�านกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาด ยังไม�มีกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาดมีเพียงองค์กิาริ

บริิหาริส�วินตำบลัแม�ป็ะที�เข�ามาให�ควิามร้ิ�เท�านั�น สำหรัิบกิาริพัฒนาตริาผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะ

ฉลัากิสินค�าของกิลัุ�มผู้ลิัตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบ ได�มีกิาริพัฒนาตริาสินค�าที�นำเอาเอกิลัักิษณ์ของท�องถิุ�น

มาเป็็นแนวิทางออกิแบบ โดยใช�บริิบทของพ่�นที�ซึึ่�งพบวิ�า อัตลัักิษณ์ของพ่�นที�จะให�ควิามสำคัญ่ต�อ 

ช่�อเริยีกิของหม้�บ�าน คอ่ หม้�บ�านห�วิยกิะโหลักิ คำวิ�า “กิะโหลักิ” จงึได�นำมาสริ�างตริาผู้ลิัตภัณัฑ์์บริริจุภัณัฑ์์ 

แลัะฉลัากิสินค�าของกิลัุ�มผู้ลัิตภััณฑ์์

คำาสูำาคัญ: ข�าวิเกิริียบ/กิลัุ�มผู้้�ส้งอายุ/ ตริาสินค�า/ ฉลัากิสินค�า

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

บทนำา

สังคมป็ัจจุบันภัายใต�สถุานกิาริณ์ที�เป็ลีั�ยนแป็ลังทั�งทางกิาริเม่อง เศริษฐกิิจแลัะสังคม 

กิาริป็ริะกิอบธุรุิกิจิเกิดิขึ�นอย�างแพริ�หลัาย เป็น็ป็ริากิฏกิาริณ์ที�ไม�เคยพบมากิ�อน ส�งผู้ลัให�หลัายธุรุิกิจิมี

กิาริแข�งขนักัินมากิขึ�น แลัะด�วิยแนวิทางกิาริพัฒนาเศริษฐกิจิของป็ริะเทศไทย เน�นหนักิที�กิาริกิริะจาย 

ควิามเจริิญ่ไป็ส้�ท�องถุิ�น อันจะนำไป็ส้�กิาริสริ�างควิามเจริิญ่เติบโตทางเศริษฐกิิจ ซึ่ึ�งในป็ัจจุบันชุมชน

เองก็ิมีกิาริริวิมกิลัุ�มกัินอย้�มากิมายในกิาริป็ริะกิอบธุุริกิิจ แลัะส�วินใหญ่�เป็็นกิลัุ�มธุุริกิิจขนาดเล็ักิ  

หริ่อกิลัุ�มอาชีพต�างๆ จัดตั�งขึ�นเพ่�อผู้ลัิตแลัะจัดจำหน�ายสินค�าด�วิยตนเอง เป็็นสิ�งสำคัญ่ที�ทำให� 

คนในชุมชนต�างสริริหาองค์ควิามริ้�แลัะทุนทางทริัพยากิริต�างๆ ที�มีอย้�มาสริ�างผู้ลัผู้ลัิตให�เกิิด ริายได�

ขึ�นที�สุด ไม�เพียงเฉพาะแต�ป็ริะเทศไทย ทุกิป็ริะเทศต�างมีควิามจำเป็็นในกิาริพัฒนาเศริษฐกิิจ โดยมี

จุดมุ�งหมายที�สำคัญ่ ค่อ เพ่�อกิาริยกิริะดับมาตริฐานกิาริคริองชีพของป็ริะชาชนในป็ริะเทศให�ส้งขึ�น 

กิาริวิัดอัตริากิาริพัฒนาเศริษฐกิิจของป็ริะเทศวิ�าอย้�ในริะดับใดขึ�นอย้�กิับหลัักิเกิณฑ์์ทางเศริษฐกิิจ  

ซึ่ึ�งเคริ่�องม่อสำคัญ่ ค่อ ริายได�ต�อบุคคลั แลัะหลัักิเกิณฑ์์อ่�นๆ ที�ไม�ใช�เศริษฐกิิจ ซึ่ึ�งค�าใช�จ�ายหริ่อริาย

ได�ต�อบุคคลัเป็็นเคริ่�องวิัดฐานะทางเศริษฐกิิจ (ศุภัชัย เหม่อนโพธุิ�. 2559, หน�า 1)

จากิกิาริพฒันาของป็ริะเทศด�านต�างๆ นั�น ทำให�ผู้้�ป็ริะกิอบกิาริต�างๆ ต�องมกีิาริป็รัิบตวัิเพ่�อ

ริองริับกิาริเป็ลัี�ยนแป็ลังที�เกิิดขึ�น ซึ่ึ�งป็ัจจุบันทางภัาคริัฐได�เห็นควิามสำคัญ่ของกิาริพัฒนาเศริษฐกิิจ

ริะดับริากิหญ่�า มกีิาริพัฒนาต�อยอดโดยให�กิาริสนับสนุนโคริงกิาริตามนโยบายต�างๆ ป็ริะกิาริหนึ�งก็ิคอ่ 

กิลัุ�มวิสิาหกิิจชมุชน (Community Enterprise) คอ่ กิาริเริิ�มพฒันากิลัุ�มริป้็แบบผู้้�ป็ริะกิอบกิาริธุรุิกิจิ 

ที�อาศัยควิามเป็น็อย้�ปั็จจุบันไม�วิ�าจะเป็็นเริ่�องกิาริใช�จ�าย กิาริผู้ลิัตสินค�าที�นำวัิตถุดิุบมาจากิแหลั�งต�างๆ 

ในชุมชน แลัะเกิิดกิาริริวิมตัวิกิันเกิิดขึ�น จนสามาริถุจัดตั�งเป็็นกิลัุ�มวิิสาหกิิจชุมชนหริ่อกิลัุ�ม OTOP 

ได�รัิบกิาริสนับสนุนจากิภัาครัิฐทำให�ผู้้�ป็ริะกิอบกิาริมีโอกิาสได�ริวิมตัวิกัินจัดตั�ง จนสามาริถุพึ�งตนเอง

ได�แม�วิ�าผู้้�ป็ริะกิอบกิาริชุมชน หริอ่วิสิาหกิจิชมุชนจะเป็น็ริากิฐานสำคญั่ของกิาริพัฒนาเศริษฐกิจิของ

ป็ริะเทศ แต�อย�างไริกิ็ตาม กิลัุ�มต�างๆ เหลั�านี� กิ็ยังเป็็นกิลัุ�มธุุริกิิจที�มีขนาดไม�ถุึงกิลัุ�มธุุริกิิจขนาดกิลัาง

แลัะขนาดย�อม (SMEs) หริ่อสหกิริณ์อีกิทั�งยังมีผู้้�ป็ริะกิอบกิาริจำนวินหนึ�งที�ยังขาดควิามพริ�อมใน   

กิาริแข�งขันทางกิาริค�าทั�งในริะดับภัายในป็ริะเทศแลัะริะหวิ�างป็ริะเทศ
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ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จงัหวิดัตากิ เป็น็ตำบลัหนึ�งที�อย้�ในเขตพฒันาเศริษฐกิจิพเิศษตากิ 

ที�ได�รัิบอนุญ่าตให�เป็็นเขตพัฒนาเศริษฐกิิจ ตามป็ริะกิาศคณะกิริริมกิารินโยบายเขตพัฒนา 

เศริษฐกิิจพิเศษ ที� 1/2558 เริ่�อง กิำหนดพ่�นที�เขตพัฒนาเศริษฐกิิจพิเศษ โดยได�กิำหนดให�ท�อง

ที�ตำบลัท�าสายลัวิด ตำบลัพริะธุาตุผู้าแดง ตำบลัแม�กิาษา ตำบลัแม�กุิ ตำบลัแม�ตาวิ ตำบลัแม�ป็ะ  

ตำบลัแม�สอด แลัะตำบลัมหาวัิน อำเภัอแม�สอด ตำบลัช�องแคบ ตำบลัพบพริะ แลัะตำบลัวิาเลั�ย์ 

อำเภัอพบพริะ ตำบลัขะเนจ่�อ ตำบลัแม�จะเริา แลัะตำบลัแม�ริะมาด อำเภัอแม�ริะมาด จังหวิัดตากิ 

เป็็น “เขตพัฒนาเศริษฐกิิจพิเศษตากิ” จากิกิาริป็ริะกิาศเป็็นเขตพัฒนาเศริษฐกิิจพิเศษตากินั�น  

อำเภัอแม�สอดได�มีกิาริเป็ลัี�ยนแป็ลังให�เห็นได�อย�างชัดเจน ไม�วิ�าจะเป็็น กิาริมีห�างสริริพสินค�าขนาด

ใหญ่� กิาริขยายตัวิของอสังหาริิมทรัิพย์ กิาริขึ�นริาคาของที�ดนิ เป็น็ต�น (สำนกัิงานเขตพฒันาเศริษฐกิจิ

พิเศษตากิ. 2558)

กิาริริวิมกิลัุ�มของผู้้�ผู้ลิัตภััณฑ์์ชุมชน อาจจะอย้�ในริ้ป็แบบกิลัุ�มวิิสาหกิิจชุมชน หริ่อกิลัุ�ม 

OTOP หริ่อกิาริริวิมกิลัุ�มกิันของผู้้�ป็ริะกิอบกิาริหลัายๆ กิลัุ�ม ซึ่ึ�งจำนวินผู้้�ผู้ลัิตสินค�าชุมชนในอำเภัอ 

แม�สอด จังหวิัดตากิ มีจำนวินมากิแลัะมีควิามหลัากิหลัาย เช�น กิลัุ�มผู้ลัิตน�ำพริิกิกิุ�ง กิลัุ�มผู้้�ผู้ลัิตข�าวิ  

ไริซึ่์เบอริี� กิลัุ�มสมุนไพริพ่�นบ�าน กิลัุ�มผู้�าทอกิะเหริี�ยง เป็็นต�น จากิกิาริที�มีกิลัุ�มที�หลัากิหลัายในพ่�นที�

ทำให�บางคริั�งกิาริจัดกิาริกิลัุ�มอาจจะมีป็ญั่หาเกิดิขึ�น สำหรัิบกิาริริวิมกิลุั�มของผู้้�ป็ริะกิอบกิาริในพ่�นที�

ยังป็ริะสบป็ัญ่หาต�างๆ เช�น กิาริบริิหาริจัดกิาริกิลัุ�มยังไม�ดีพอ ขาดควิามริ้�ในด�านกิาริตลัาด พัฒนา

ผู้ลัิตภััณฑ์์ ริะบบกิาริผู้ลัิตแลัะสินค�าไม�ได�มาตริฐาน กิาริยุบกิลุั�มเน่�องจากิสาเหตุป็ริะธุานกิลุั�มไม�

ดำเนินกิิจกิริริม เป็็นต�น แลัะจากิกิาริสนับสนุนในด�านต�างๆ จากิภัาคริัฐในพ่�นที�ทำให�เกิิดธุุริกิิจเพิ�ม

มากิขึ�นริวิมทั�งมกีิาริเจริญิ่เตบิโตอย�างกิ�าวิกิริะโดด มหี�างสริริพสนิค�าขนาดใหญ่� ส�งผู้ลัให�ป็ริะชาชนที�

อาศยัอย้�ในอำเภัอแม�สอดมคีวิามสะดวิกิสบายมากิขึ�น เม่�อมกีิาริเป็รีิยบเทยีบริะหวิ�างธุรุิกิจิขนาดใหญ่�

กิบักิลัุ�มผู้้�ป็ริะกิอบกิาริ ซึ่ึ�งมคีวิามแตกิต�างทางด�านผู้ลัติภัณัฑ์ ์มาตริฐานผู้ลัติภัณัฑ์ ์ควิามสวิยงามของ

ผู้ลัิตภััณฑ์์ เป็็นต�น แต�ป็ัจจุบันกิริะแสกิาริป็ริะกิอบธุุริกิิจชุมชนได�ริับควิามนิยมมากิขึ�นโดยมีกิารินำ

ผู้ลัิตภััณฑ์์เดิมที�มีอย้�นำมาสริ�างใหม�ให�มีม้ลัค�าเพิ�มทางเศริษฐกิิจ โดยกิารินำนวิัตกิริริมทางควิามคิด

เข�ามาเป็ลัี�ยนแป็ลังเพ่�อนำไป็ส้�ริายได�ที�เพิ�มขึ�นของกิลัุ�มหริอ่กิลั�าวิอกีินยัหนึ�ง คอ่ มกีิาริพฒันาต�อยอด

เพ่�อจากิผู้ลัิตภััณฑ์์เดิมด�วิยกิาริเพิ�มม้ลัค�าสินค�า ทำให�ต�องมีกิาริพัฒนากิลัุ�มผู้้�ผู้ลัิตสินค�า เพ่�อให�กิลัุ�ม

สามาริถุดำเนินกิิจกิริริมต�างๆ ของกิลัุ�มทั�งด�านกิาริบริิหาริจัดกิาริ กิาริผู้ลัิต กิาริจัดจำหน�าย ริวิมถุึง 

กิาริสริ�างม้ลัค�าเพิ�มให�แกิ�ผู้ลัิตภััณฑ์์ เพ่�อริองริับหริ่อเผู้ชิญ่กิับกิาริเป็ลัี�ยนแป็ลังในสถุานกิาริณ์ต�างๆ 

ด�วิยเหตผุู้ลัที�กิลั�าวิมาข�างต�น ผู้้�วิจิยัจงึสนใจที�จะศกึิษาแนวิทางกิาริพฒันาศกัิยภัาพผู้้�ผู้ลัติ

ผู้ลัิตภััณฑ์์ชุมชนตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวัิดตากิ โดยมุ�งหวิังวิ�าข�อม้ลัจากิกิาริวิิจัยจะเป็็น

ป็ริะโยชน์ในกิาริทำกิาริพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์ ให�สอดคลั�องกิับควิามต�องกิาริของผู้้�บริิโภัค ซึ่ึ�งจะช�วิยเพิ�ม

ขีดควิามสามาริถุในกิาริแข�งขันได�
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วตัถืป่ระสูงค์ข้องการวจัิัย
1.  เพ่�อศึกิษาศักิยภัาพกิาริดำเนินงานกิลัุ�มผู้ลิัตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบตำบลัแม�ป็ะ  

อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ
2. เพ่�อพัฒนาตริาผู้ลัิตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าของกิลุั�มผู้ลิัตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบ 

ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ

ข้อบเข้ตการวจิัยั
ประชากร
ป็ริะชากิริที�ใช�ในกิาริศึกิษาวิิจัยคริั�งนี� ค่อ ผู้้�ส้งอายุกิลัุ�มผู้ลิัตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบ ตำบลัแม�ป็ะ  

ป็ริะกิอบด�วิย ป็ริะธุานกิลัุ�ม ริองป็ริะธุาน แลัะสมาชิกิกิลัุ�ม จำนวิน 10 คน

วิธีีดำาเนินการวิจััย
 กิาริวิิจัยเริ่�องนี�เป็็นกิาริวิิจัยเชิงคุณภัาพ ซึ่ึ�งป็ริะกิอบด�วิย
         เครื�องมือที�ใช้ในการวิจััย
 เคริ่�องม่อที�ใช�ในกิาริวิิจัยเพ่�อเกิ็บริวิบริวิมข�อม้ลัในคริั�งนี� ค่อ แบบสอบถุามแบบมีโคริงสริ�าง 
โดยกิาริสมัภัาษณเ์ชงิลักึิ (In-depth Interview) โดยป็ริะกิอบไป็ด�วิย ข�อมล้ัทั�วิไป็ ข�อมล้ักิาริดำเนนิงาน 
แลัะบริิบทของกิลัุ�ม เป็็นคำถุามลัักิษณะป็ลัายเปิ็ด โดยกิาริสัมภัาษณ์ป็ริะธุานกิลุั�ม ริองป็ริะธุาน 
แลัะสมาชิกิกิลัุ�ม จำนวิน 10 คน ด�วิยวิิธีุกิาริเลั่อกิแบบเจาะจง แลัะหลัังจากินั�นทำกิาริออกิแบบ
ผู้ลัิตภััณฑ์์สินค�าของกิลัุ�มข�าวิเกิริียบ โดยเริิ�มจากิกิาริสอบถุามควิามต�องกิาริในกิาริส่�อควิามหมาย
ของผู้ลัิตภััณฑ์์ต�อผู้้�บริิโภัคจากิป็ริะธุานแลัะสมาชิกิกิลุั�มเพ่�อกิาริออกิแบบแลัะพัฒนาตริาผู้ลัิตภััณฑ์์
บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�า

การเก็บรวบรวมข้้อม้ลิ
 1.  ศึกิษาเอกิสาริ หนงัสอ่ วิาริสาริ แลัะงานวิจิยัที�เกิี�ยวิข�องกิบักิาริบริหิาริกิลัุ�มผู้ลิัตภัณัฑ์์
ชุมชน เพ่�อเป็็นแนวิทางในกิาริสริ�างข�อคำถุาม
 2.  สริ�างแบบสอบถุามตามริะเบียบวิิธุวีิจัิย จากิวิตัถุุป็ริะสงคข์องกิาริศกึิษา แนวิคิด ทฤษฎีี 
ตลัอดจนวิริริณกิริริมอ่�นๆ ที�เกิี�ยวิข�อง 
 3.  ดำเนินกิาริสัมภัาษณ์ป็ริะธุานกิลัุ�ม ริองป็ริะธุาน แลัะสมาชิกิกิลัุ�ม ในตำบลัแม�ป็ะ 
อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ 
 4.  ข�อมล้ัที�เก็ิบริวิบริวิมมาได�ทั�งหมดนำมาวิเิคริาะหข์�อมล้ั แลัะสริปุ็ริวิบริวิมแบบสนทนา
ของกิลัุ�มผู้้�สนทนาด�วิยวิธีิุกิาริสงัเคริาะหเ์น่�อหา (Content analysis) พริ�อมทั�งวิเิคริาะริ�วิมกิบัทฤษฎีี 

งานวิิจัยที�เกิี�ยวิข�องเพ่�อให�ได�ศักิยภัาพกิาริดำเนินงานของกิลัุ�มวิ�าเป็็นอย�างไริ
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 5.  เกิ็บริวิบริวิมข�อม้ลัที�ได� เพ่�อนำเสนอแนวิทางกิาริพัฒนากิลัุ�มผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบ

 6.  จัดกิิจกิริริมเพ่�อออกิแบบผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าให�แกิ�กิลัุ�มผู้้�ผู้ลิัต

ผู้ลัิตภััณฑ์์ชุมชน เพ่�อพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์ให�เป็็นไป็ตามควิามต�องกิาริของกิลัุ�มแลัะผู้้�บริิโภัค

 7.  เกิ็บริวิบริวิมข�อม้ลัที�ได� เพ่�อนำเสนอผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าให�กิับ 

กิลัุ�มผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบ

การวิเคราะห้์ข้้อม้ลิ

กิาริวิิเคริาะห์ข�อม้ลัเป็็นกิาริวิิเคริาะห์ข�อม้ลัเชิงคุณภัาพ ด�วิยกิาริจัดเก็ิบข�อม้ลัจากิ 

กิลัุ�มผู้้�ผู้ลัิตผู้ลัิตภััณฑ์์ชุมชน เพ่�อให�สามาริถุนำไป็วิิเคริาะห์ มีกิาริตริวิจสอบข�อม้ลัที�ได�มาจากิกิาริ

เกิ็บริวิบริวิมข�อม้ลัทุติยภั้มิ ค่อ จากิเอกิสาริต�าง ๆ ที�เกิี�ยวิข�อง แลัะข�อม้ลัป็ฐมภั้มิ ค่อ จากิกิาริ

สมัภัาษณแ์บบเจาะลักึิผู้้�ให�ข�อมล้ัหลักัิ โดยใช�กิาริวิเิคริาะหเ์น่�อหา (Content Analysis) ข�อมล้ัที�เป็น็

ป็ริะเดน็ของกิาริศกึิษา ตามที�ริะบไุวิ�ในวิตัถุปุ็ริะสงค ์หลัังจากินั�นนำเสนอผู้ลักิาริวิเิคริาะหแ์นวิทางที� 

กิลัุ�มต�องกิาริพัฒนามาพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์ กิาริออกิแบบผู้ลัิตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�า แกิ� 

กิลัุ�มในกิาริพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์ให�เป็็นไป็ตามที�กิลัุ�มต�องกิาริ

ผลิการวิจััย

กิาริพัฒนาผู้ลิัตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบของกิลุั�มผู้้�ส้งอายุ บ�านห�วิยกิะโหลักิ ตำบลัแม�ป็ะ  

อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิผู้ลักิาริศึกิษา พบวิ�า กิลัุ�มข�าวิเกิริียบตำบลัแม�ป็ะ มีกิาริริวิมกิลัุ�มกิันขึ�น 

จากิกิลัุ�มผู้้�สง้อายุบ�านห�วิยกิะโหลักิ หม้� 4 ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จงัหวัิดตากิ โดยมีคณุป้็าสะอาด 

นาบุญ่เม่อง เป็็นผู้้�ริิเริิ�มแลัะเป็็นหัวิหน�ากิลัุ�มในกิาริทำข�าวิเกิริียบ ซึ่ึ�งในตอนแริกิเกิิดจากิที�องค์กิาริ

บริิหาริส�วินตำบลัแม�ป็ะ อยากิให�กิลัุ�มผู้้�ส้งอายุมีอาชีพ จึงได�จัดหาวิิทยากิริกิลัุ�มผู้ลัิตข�าวิเกิริียบ 

ในตำบลัที�ป็ริะสบผู้ลัสำเริ็จมาเป็็นวิิทยากิริแนะนำแลัะสอนกิริะบวินกิาริในกิาริทำข�าวิเกิริียบ ใน

ช�วิงเริิ�มแริกิมีเพียงป็้าสะอาดเป็็นผู้้�ริิเริิ�มในกิาริทำโดยทำขายในหม้�บ�านแลัะริ�านค�าของตนเอง แต�ยัง 

ไม�ป็ริะสบผู้ลัสำเริจ็เพริาะริสชาตยิงัไม�เป็น็ที�ช่�นชอบ แลัะบริริจภุัณัฑ์์ที�ใช�เป็น็ถุุงริ�อนแลัะมดัยางวิง ขาย

ในริาคาถุงุลัะ 5 บาท ป็า้สะอาดจึงได�ลัองเป็ลีั�ยนส้ตริโดยมีกิาริป็รัิบส้ตริจากิเดิมด�วิยกิาริเพิ�มผู้งป็รุิงริส 

หลังัจากินั�นพบวิ�า ผู้้�บริโิภัคช่�นชอบมากิขึ�น โดยเฉพาะชาวิพม�า ทำให�บางสัป็ดาหผ์ู้ลิัตไม�ทนั ส�วินใหญ่�

จะมีพ�อค�า แม�ค�ามาริับไป็ขายตามตลัาดนัดแถุวิชายแดน นอกิจากินี�ยังได�มีกิาริเป็ลัี�ยนบริริจุภััณฑ์์ 

เป็็นถุุงใสแข็ง แลัะใช�เทียนไขลันป็ิดป็ากิถุุง เน่�องจากิลัองใช�เคริ่�องซึ่ีลัแลั�วิถุุงแตกิทำให�อากิาศเข�าไป็ 

ข�าวิเกิริยีบจงึเหมน็แลัะเกิบ็ได�ไม�นาน ซึ่ึ�งป้็าสะอาดจะมรีิายได�เฉลัี�ยต�อเดอ่นป็ริะมาณ  3,000 – 4,000 บาท 

(สะอาด นาบุญ่เม่องแลัะคณะ. 2562, 22 สิงหาคม, กิาริสัมภัาษณ์)
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จากิข�อม้ลัดังกิลั�าวิทางทีมวิิจัยจึงได�สอบถุามควิามต�องกิาริทางองค์กิาริบริิหาริส�วิน 

ตำบลัแม�ป็ะแลัะทางกิลัุ�มผู้้�ส้งอายุบ�านห�วิยกิะโหลักิ พบวิ�า จากิควิามต�องกิาริของผู้้�บริิโภัคทำให� 

ป็้าสะอาด ผู้ลัิตไม�ทันจึงได�มีกิาริจัดตั�งกิลัุ�ม โดยเริิ�มแริกิมีสมาชิกิ 5 คน โดยมีป็้าสะอาดเป็็นหัวิหน�า 

แลัะทางกิลัุ�มอยากิให�มกีิาริพฒันาออกิแบบบริริจภุัณัฑ์แ์ลัะฉลัากิสนิค�า ทางผู้้�วิจิยัจงึได�มกีิาริดำเนนิ

กิาริวิิจัยเพ่�อศึกิษาศักิยภัาพของกิลัุ�ม

กิาริวิิเคริาะห์ศักิยภัาพของกิลัุ�มทางผู้้�วิิจัยได�นำหลัักิกิาริวิิเคริาะห์ทฤษฎีีกิาริตลัาด 

ทางสังคม ซึึ่�งเป็็นเคร่ิ�องม่อทางกิาริตลัาดที�ใช�ในกิาริวิิเคริาะห์ธุุริกิิจ เพ่�อพัฒนากิาริตลัาดให�มี

ป็ริะสิทธุิภัาพมากิขึ�น ซึ่ึ�งทฤษฎีีกิาริตลัาดทางสังคม แบ�งออกิเป็็นกิลัุ�มได� 4 กิลัุ�ม ได�แกิ� ผู้ลัิตภััณฑ์์ 

(Product) ริาคา (Price) กิาริสถุานที� (Place) แลัะกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาด (Promotion) (Kotler, 

2003, หน�า 15-17)

ด�านผู้ลัิตภััณฑ์์ ผู้้�วิิจัยเห็นวิ�า ผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบควิริเพิ�มริสชาติใหม�ตามกิริะแสนิยม

ป็ัจจุบันเพ่�อสุขภัาพโดยไม�ใส�ผู้งป็รุิงริสในข�าวิเกิรีิยบ ส�วินกิริริมวิิธีุกิาริผู้ลิัตยังคงรัิกิษาไวิ�เช�นเดิม 

สำหรัิบวิตัถุดุบิที�ใช�ในกิาริผู้ลิัตสามาริถุหาวัิตถุดุบิได�ในท�องถุิ�น มรีิาคาไม�แพง ส�วินใหญ่�จะรัิบซ่ึ่�อจากิ

ชาวิบ�านในชุมชน เช�น ฟัักิทอง กิลั�วิย กิะเพริา มันม�วิง เป็็นต�น สำหริับด�านบริริุภััณฑ์์ บริริจุภััณฑ์์ 

ยังเป็็นลัักิษณะกิาริบริริจุในถุุงใส ยังไม�สามาริถุแบ�งแยกิควิามแตกิต�างริะหวิ�างขนมทั�วิไป็ที�ขาย

ตามตลัาดสด ขาดควิามน�าสนใจหริ่อไม�ดึงด้ดใจ เช�น สีของบริริจุภััณฑ์์มีลัักิษณะใส ไม�มีสีสันแลัะ

ลัวิดลัายที�สวิยงาม แลัะฉลัากิแสดงริายลัะเอียดผู้ลิัตภััณฑ์์ไม�ได�ริะบุช่�อผู้ลิัตภััณฑ์์ ตริาผู้ลิัตภััณฑ์ ์

ดังนั�นป็ริะเด็นที�ควิริพัฒนา ค่อ กิาริป็รัิบส้ตริข�าวิเกิรีิยบโดยไม�ใส�ผู้งป็รุิงริส กิาริพัฒนาบริริจุภััณฑ์์

แลัะฉลัากิแสดงริายลัะเอียดสินค�า

ด�านริาคา ผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบขายในริาคา ถุุงลัะ 5 บาท โหลัลัะ 40 บาท เป็็นกิาริ 

ตั�งริาคาที�ต�ำสำหริับขายในตลัาดลั�างขายให�กิับชาวิบ�านในชุมชนทั�วิไป็ กิาริตั�งริาคาต�ำนั�นเป็็นผู้ลั 

มาจากิลักัิษณะทางกิายภัาพของผู้ลัติภัณัฑ์์แลัะบริริจภุัณัฑ์ท์ี�ผู้้�ผู้ลัติไม�ได�เน�นเริ่�องของกิาริบริริจหุบีห�อ 

เน่�องจากิผู้ลิัตเพ่�อขายในชุมชนท�องถุิ�น ตลัาดนัด ผู้้�วิจิยัเหน็วิ�า หลังัจากิที�ป็ริบัสต้ริข�าวิเริยีบแลัะพัฒนา

บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิแสดงริายลัะเอียดสินค�า ควิริป็รัิบริาคาเพิ�มส้งขึ�น แลัะเพิ�มป็ริิมาณน�ำหนักิ 

ข�าวิเกิริยีบ ควิริตั�งริาคาขายที�ถุุงลัะ 25 บาท หริอ่ 4 ถุงุ 100 บาท สรุิป็ภัาพริวิมของริาคา พบวิ�า ริาคา

ที�ขายในป็จัจบุนัเป็น็ริาคาที�เหมาะสำหริบัขายในชมุชน หากิมกีิาริพฒันาให�เป็น็สนิค�าของฝากิ สนิค�า

สำหริับนักิท�องเที�ยวิ ควิริป็ริับริาคาให�สามาริถุขายได�ในริาคา ถุุงลัะ 25 บาท หริ่อ 4 ถุุง 100 บาท

ด�านสถุานที� ลักัิษณะสถุานที�จำหน�าย คอ่ ผู้ลัติแลัะขายที�บ�าน คนในชุมชนเท�านั�นที�ทริาบ

วิ�ามีข�าวิเกิรีิยบขายอย้� ไม�มีกิาริจัดจำหน�ายนอกิสถุานที� แต�จะมีพ�อค�าคนกิลัางในชุมชนมารัิบไป็ขาย

อีกิทอดหนึ�ง ทั�งนี�ผู้้�วิิจัยเห็นวิ�า หากิมีกิาริพัฒนาให�เป็็นสินค�าก็ิจะทำให�สามาริถุจัดจำหน�ายได�ตาม

ริ�านอาหาริ ริ�านของฝากิที�มีนักิท�องเที�ยวิเข�ามาใช�บริิกิาริ
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ด�านกิาริส�งเสริมิกิาริตลัาด ยงัไม�มีกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาดมีเพยีงองค์กิาริบริิหาริส�วินตำบลั 

แม�ป็ะที�เข�ามาให�ควิามริ้�เท�านั�น ผู้้�วิิจัยเห็นวิ�าถุ�ามีกิาริพัฒนาสินค�าแลั�วิ อาจจะต�องมีกิาริพัฒนาช�อง

ทางด�านกิาริตลัาดเพิ�มเติม โดยเริิ�มจากิกิาริจัดจำหน�ายในตลัาดนัดผู้้�ส้งอายุตำบลัแม�ป็ะกิ�อนเพ่�อให�

เป็็นที�ริ้�จักิ แลัะควิริมีกิาริป็ริะชาสัมพันธุ์ ทำป็้ายแสดงสินค�า กิาริจัดทำ Facebook กิาริออกิริ�าน

จำหน�ายในงานต�าง ๆ ที�จัดขึ�น

กิาริพัฒนาตริาผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าของกิลัุ�มผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบ 

ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ ผู้ลักิาริศึกิษา พบวิ�า ทางทีมผู้้�วิิจัยได�มีกิาริจัดกิิจกิริริม 

กิาริออกิแบบบริริจุภััณฑ์์แลัะตริาสินค�า โดยเป็็นกิาริป็ริะยุกิต์ใช�แนวิคิดเศริษฐกิิจสริ�างสริริค์ 

(Creative economy) ในกิาริเพิ�มม้ลัค�าสินค�าข�าวิเกิริียบด�วิยกิาริป็ริะชุมกิลัุ�มย�อย ริะดมควิาม 

คิดเห็นในกิาริสริ�างตริาสินค�าอันเป็็นเอกิลัักิษณ์ของท�องถุิ�น 

นำแนวิคดิผู้ลัติภััณฑ์์มาออกิแบบ แลัะให�สมาชกิิริ�วิมกินัแสดงควิามคดิเหน็จากินั�นป็ริบัป็ริงุ

ข�อม้ลั คัดเลั่อกิตริาสินค�าแลัะริ้ป็แบบบริริจุภััณฑ์์นำไป็จัดพิมพ์

สำหรัิบตริาผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าของกิลุั�มผู้ลิัตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบ 

ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ ผู้้�วิิจัยได�พิจาริณาจากิบริิบทของพ่�นที�ซึ่ึ�ง พบวิ�า อัตลัักิษณ์

ของพ่�นที�จะให�ควิามสำคัญ่ต�อช่�อเริียกิของหม้�บ�าน ค่อหม้�บ�านห�วิยกิะโหลักิ คำวิ�า “กิะโหลักิ”   

ในที�นี�หมายถุงึ เกิริาะที�เอาไวิ�สำหริบัเคาะเพ่�อเป็น็สญั่ญ่าณของคนในอดตี เช�น เต่อนภัยั เริยีกิป็ริะชมุ 

หริอ่ใช�เพ่�อกิาริอย�างอ่�น ซึึ่�งในแถุบพ่�นที�อำเภัอแม�สอด จงัหวิดัตากิ คนในพ่�นที�ส�วินใหญ่�อพยพมาจากิ

ภัาคเหน่อ จะเริียกิอุป็กิริณ์ชนิดนี�วิ�า “กิริะหลั๊กิ” หม้�บ�านห�วิยกิะโหลักิในอดีตนั�นเป็็นหม้�บ�านที�ห�าง

ไกิลัจากิตัวิอำเภัอแม�สอดแลัะอย้�ในป็่าลัึกิ จะใช�กิริะหลั๊กิตีเพ่�อใช�เป็็นสัญ่ญ่าณไป็สถุานที�ต�างๆ แลัะ

เพ่�อไลั�สัตวิ์ริ�าย หริ่อตีเพ่�อบอกิเป็็นสัญ่ญ่าณให�บ�านอีกิหลัังหนึ�งที�อย้�ไกิลัออกิไป็ทริาบวิ�าจะไป็หา ซึ่ึ�ง

จะดงัอย้�ตลัอดเวิลัา ทำให�ชาวิบ�านตั�งช่�อหม้�บ�านนี�วิ�า หม้�บ�านห�วิยกิริะหลัก๊ิ แลั�วิเพี�ยนมาเป็น็หม้�บ�าน        

ห�วิยกิะโหลักิในปั็จจุบัน แลัะเพ่�อเป็็นกิาริแสดงให�เห็นถุึงอัตลัักิษณ์ของชุมชนบ�านห�วิยกิริะโหลักิ 

คนในชมุชนได�พริ�อมใจกินัสริ�างกิริะหลัก๊ิยกัิษไ์วิ�เพ่�อแสดงถุงึอตัลักัิษณข์องชมุชน โดยตดิตั�งไวิ�ที�บริิเวิณ

วิัดห�วิยแกิ�วิ หม้�ที� 4 บ�านห�วิยกิะโหลักิ ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ จึงได�นำมาสริ�างตริา

ผู้ลัิตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าของกิลัุ�มผู้ลัิตภััณฑ์์

ด�านบริริจุภััณฑ์์ ข�าวิเกิริียบทำมาจากิวิัตถุุดิบที�หาได�ในท�องถุิ�น เช�น กิลั�วิยน�ำหวิ�า  

กิลั�วิยหอม กิะเพริา แลัะมันม�วิง จึงได�ออกิแบบบริริจุภััณฑ์์ที�แสดงให�เห็นถุึงอัตลัักิษณ์ท�องถุิ�น 

ด�วิยกิารินำเริ่�องริาวิของกิลัุ�มผู้้�ผู้ลิัตข�าวิเกิรีิยบ โดยบริริจุข�าวิเกิรีิยบใส�ถุุงฟัอยด์ที�สามาริถุป้็องกัิน

ควิามช่�นแลัะป้็องกัินแสงแดด ริวิมทั�งริกัิษาควิามกิริอบของข�าวิเกิรีิยบได�นาน ด�านกิริาฟิักิบริริจุภัณัฑ์์  

นำเสนอกิริาฟักิิที�เป็น็อตัลักัิษณข์องท�องถุิ�น เพ่�อส่�อถึุงควิามเป็น็ผู้ลิัตภัณัฑ์์ แลัะมกีิาริใช�สตีามวิตัถุุดบิ  

เพ่�อส่�อถุึงริสชาติของข�าวิเกิริียบ
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ภาพท่ี 3 ผลติภณัฑขาวเกรยีบ 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ การรวมกลุมของกลุมผูสูงอายุเกิดขึ้นจากกลุม
ผูสูงอายุบานหวยกะโหลก หมู 4 ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีคุณปาสะอาด นาบุญ
เมืองเปนผูริเริ่มและเปนหัวหนากลุมในการทําขาวเกรียบ เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุมีอาชีพและมีรายได
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ผลจากการสัมภาษณกลุม พบวาทางกลุมมีความตองการที่
จะพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑและฉลากสินคา ทางผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจศักยภาพของกลุมโดยใช 
การวิเคราะหจากทฤษฎีตลาดทางสังคม  สามารถสรุปไดดงัน้ี  

ดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑขาวเกรียบควรเพ่ิมรสชาติใหมตามกระแสนิยมปจจุบันเพ่ือ
สุขภาพโดยไมใสผงปรุงรสในขาวเกรียบ สวนกรรมวิธีการผลิตยังคงรักษาไวเชนเดิม สําหรับวัตถุดิบที่
ใชใน การผลิตสามารถหาวัตถุดิบไดในทองถิ่น 

ดานราคา ผลิตภัณฑขาวเกรียบขายในราคา ถุงละ 5 บาท โหลละ 40 บาท เปนการตั้ง
ราคาที่ต่ําสําหรับขายในตลาดลางขายใหกับชาวบานในชุมชนทั่วไป การตั้งราคาต่ํานั้นเปนผลมาจาก
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ผูผลิตไมไดเนนเรื่องของการบรรจุหีบหอ  

ดานสถานที่ ลักษณะสถานที่จําหนาย คือ ผลิตและขายที่บาน คนในชุมชนเทานั้นที่ทราบ
วามีขาวเกรียบขายอยู ไมมีการจัดจําหนายนอกสถานที่ แตจะมีพอคาคนกลางในชุมชนมารับไปขาย
อีกทอดหนึ่ง 

ดานการสงเสริมการตลาด ยังไมมีการสงเสริมการตลาดมีเพียงองคการบริหารสวนตําบล   
แมปะที่เขามาใหความรูเทานั้นการพัฒนาตราผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและฉลากสินคาของกลุมผลิตภัณฑ
ขาวเกรียบ การประชุมกลุมยอย ระดมความคิดเห็นในการสรางตราสินคาอันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ินนําแนวคิดผลิตภัณฑมาออกแบบ และใหสมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็นจากน้ันปรับปรุง
ขอมูล คัดเลือกตราสินคาและรูปแบบบรรจุภัณฑนําไปจัดพิมพ เพิ่มมูลคาสินคาขาวเกรียบ โดยใช
บริบทของพ้ืนที่ซึ่งพบวา อัตลักษณของพ้ืนที่จะใหความสําคัญตอชื่อเรียกของหมูบาน คือ หมูบานหวย

25 

ภาพท่ี 1 ผลติภณัฑกอนการพัฒนา

ภาพท่ี 2 การพัฒนาผลิตภณัฑขาวเกรียบ
ภัาพัที� 2 กิาริพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบ

ภัาพัที� 3 ผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบ
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สูร่ปผลิการวิจััย 

จากิผู้ลักิาริวิิจัยสามาริถุสริุป็ผู้ลัได�ดังนี� กิาริริวิมกิลัุ�มของกิลัุ�มผู้้�ส้งอายุเกิิดขึ�นจากิ 

กิลัุ�มผู้้�ส้งอายุบ�านห�วิยกิะโหลักิ หม้� 4 ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ โดยมีคุณป็้าสะอาด

นาบุญ่เม่อง เป็็นผู้้�ริิเริิ�มแลัะเป็็นหัวิหน�ากิลัุ�มในกิาริทำข�าวิเกิริียบ เพ่�อให�กิลัุ�มผู้้�ส้งอายุมีอาชีพแลัะ 

มีริายได�เพิ�มขึ�น ริวิมทั�งใช�เวิลัาวิ�างให�เกิิดป็ริะโยชน์ ผู้ลัจากิกิาริสัมภัาษณ์กิลุั�ม พบวิ�า ทางกิลุั�ม 

มีควิามต�องกิาริที�จะพัฒนาออกิแบบบริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�า ทางผู้้�วิิจัยจึงได�ทำกิาริสำริวิจ

ศักิยภัาพของกิลัุ�มโดยใช� กิาริวิิเคริาะห์จากิทฤษฎีีตลัาดทางสังคม  สามาริถุสริุป็ได�ดังนี� 

ด�านผู้ลัิตภััณฑ์์ ผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบควิริเพิ�มริสชาติใหม�ตามกิริะแสนิยมป็ัจจุบันเพ่�อ

สุขภัาพโดยไม�ใส�ผู้งป็ริุงริสในข�าวิเกิริียบ ส�วินกิริริมวิิธุีกิาริผู้ลัิตยังคงริักิษาไวิ�เช�นเดิม สำหริับวิัตถุุดิบ

ที�ใช�ในกิาริผู้ลัิตสามาริถุหาวิัตถุุดิบได�ในท�องถุิ�น

ด�านริาคา ผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบขายในริาคา ถุุงลัะ 5 บาท โหลัลัะ 40 บาท เป็็นกิาริตั�ง

ริาคาที�ต�ำสำหรัิบขายในตลัาดลั�างขายให�กัิบชาวิบ�านในชุมชนทั�วิไป็ กิาริตั�งริาคาต�ำนั�นเป็็นผู้ลัมา

จากิลัักิษณะทางกิายภัาพของผู้ลัิตภััณฑ์์แลัะบริริจุภััณฑ์์ที�ผู้้�ผู้ลัิตไม�ได�เน�นเริ่�องของกิาริบริริจุหีบห�อ 

ด�านสถุานที� ลักัิษณะสถุานที�จำหน�าย คอ่ ผู้ลัติแลัะขายที�บ�าน คนในชุมชนเท�านั�นที�ทริาบวิ�า 

มีข�าวิเกิรีิยบขายอย้� ไม�มีกิาริจัดจำหน�ายนอกิสถุานที� แต�จะมีพ�อค�าคนกิลัางในชุมชนมารัิบไป็ขาย

อีกิทอดหนึ�ง

ด�านกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาด ยังไม�มีกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาดมีเพียงองค์กิาริบริิหาริส�วิน

ตำบลัแม�ป็ะที�เข�ามาให�ควิามร้ิ�เท�านั�นกิาริพัฒนาตริาผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าของ 

กิลัุ�มผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบ กิาริป็ริะชุมกิลัุ�มย�อย ริะดมควิามคิดเห็นในกิาริสริ�างตริาสินค�าอันเป็็น

เอกิลัักิษณ์ของท�องถุิ�นนำแนวิคิดผู้ลัิตภััณฑ์์มาออกิแบบ แลัะให�สมาชิกิริ�วิมกิันแสดงควิามคิดเห็น

จากินั�นป็รัิบป็รุิงข�อม้ลั คัดเลั่อกิตริาสินค�าแลัะร้ิป็แบบบริริจุภััณฑ์์นำไป็จัดพิมพ์ เพิ�มม้ลัค�าสินค�า 

ข�าวิเกิริียบ โดยใช�บริิบทของพ่�นที�ซึ่ึ�งพบวิ�า อัตลัักิษณ์ของพ่�นที�จะให�ควิามสำคัญ่ต�อช่�อเริียกิ 

ของหม้�บ�าน ค่อ หม้�บ�านห�วิยกิะโหลักิ  คำวิ�า “กิะโหลักิ” จึงได�นำมาสริ�างตริาผู้ลัิตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์

แลัะฉลัากิสินค�าของกิลัุ�มผู้ลัิตภััณฑ์์

จากิกิาริพัฒนาผู้ลิัตภััณฑ์์ ส้ตริในกิาริผู้ลิัตข�าวิเกิรีิยบ พบวิ�า ทางกิลัุ�มมีควิามพึงพอใจ

ในกิาริพัฒนาส้ตริซึ่ึ�งริสชาติที�ได�เป็็นริสชาติธุริริมชาติ ซึ่ึ�งเป็็นทางเลั่อกิอีกิทางเลั่อกิหนึ�งแกิ�ผู้้�บริิโภัค 

สำหรัิบกิาริพัฒนาตริาสินค�าแลัะริ้ป็แบบบริริจุภััณฑ์์ ได�มีกิารินำเสนอทางกิลัุ�ม 2 คริั�ง ซึึ่�งทาง 

กิลัุ�มได�มีกิาริเสนอให�ป็ริับขนาดแลัะสี ทางผู้้�วิิจัยจึงมีกิาริป็ริับป็ริุงให�ตริงตามควิามต�องกิาริของทาง

กิลัุ�ม แลัะหลัังจากินั�นจึงนำไป็จัดพิมพ์ให�แกิ�กิลัุ�มต�อไป็
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อภัิปรายผลิการวิจััย 

กิลัุ�มข�าวิเกิริียบตำบลัแม�ป็ะ มีกิาริริวิมกิลัุ�มกิันขึ�นจากิกิลัุ�มผู้้�ส้งอายุบ�านห�วิยกิะโหลักิ 

หม้� 4 ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ โดยมีคุณป็้าสะอาด นาบุญ่เม่อง เป็็นผู้้�ริิเริิ�มแลัะ 

เป็็นหัวิหน�ากิลัุ�มในกิาริทำข�าวิเกิริียบ ซึ่ึ�งในตอนแริกิเกิิดจากิที�องค์กิาริบริิหาริส�วินตำบลัแม�ป็ะ  

อยากิให�กิลัุ�มผู้้�สง้อายุมอีาชพี จงึได�จัดหาวิทิยากิริกิลุั�มผู้ลัติข�าวิเกิรีิยบในตำบลัที�ป็ริะสบผู้ลัสำเริจ็มา

เป็็นวิิทยากิริแนะนำแลัะสอนกิริะบวินกิาริในกิาริทำข�าวิเกิริียบ ในช�วิงเริิ�มแริกิมีเพียงป็้าสะอาดเป็็น 

ผู้้�ริิเริิ�มในกิาริทำโดยทำขายในหม้�บ�านแลัะริ�านค�าของตนเอง แต�ยังไม�ป็ริะสบผู้ลัสำเริ็จเพริาะริสชาติ 

ยงัไม�เป็น็ที�ช่�นชอบ แลัะบริริจภุัณัฑ์ท์ี�ใช�เป็็นถุงุริ�อนแลัะมดัยางวิง ขายในริาคาถุงุลัะ 5 บาท ป็า้สะอาด

จึงได�ลัองเป็ลัี�ยนส้ตริโดยมีกิาริป็รัิบส้ตริจากิเดิมด�วิยกิาริเพิ�มผู้งป็รุิงริส หลัังจากินั�นพบวิ�า ผู้้�บริิโภัค 

ช่�นชอบมากิขึ�น โดยเฉพาะชาวิพม�าทำให�บางสัป็ดาห์ผู้ลัิตไม�ทัน ส�วินใหญ่�จะมีพ�อค�า แม�ค�ามาริับ 

ไป็ขายตามตลัาดนัดแถุวิชายแดน นอกิจากินี�ยังได�มีกิาริเป็ลัี�ยนบริริจุภััณฑ์์เป็็นถุุงใสแข็ง แลัะ 

ใช�เทียนไขลันป็ิดป็ากิถุุง เน่�องจากิลัองใช�เคริ่�องซึ่ิลัแลั�วิถุุงแตกิทำให�อากิาศเข�าไป็ ข�าวิเกิริียบ 

จึงเหม็นแลัะเกิ็บได�ไม�นาน ซึ่ึ�งป็้าสะอาดจะมีริายได�เฉลัี�ยต�อเด่อนป็ริะมาณ  3,000 – 4,000 บาท  

จากิข�อม้ลัดังกิลั�าวิทางทีมวิิจัยจึงได�สอบถุามควิามต�องกิาริทางองค์กิาริบริิหาริส�วิน 

ตำบลัแม�ป็ะแลัะทางกิลัุ�มผู้้�ส้งอายุบ�านห�วิยกิะโหลักิ พบวิ�า จากิควิามต�องกิาริของผู้้�บริิโภัค 

ทำให�ป็้าสะอาดผู้ลัิตไม�ทันจึงได�มีกิาริจัดตั�งกิลัุ�ม โดยเริิ�มแริกิมีสมาชิกิ 5 คน โดยมีป็้าสะอาดเป็็น

หัวิหน�า แลัะทางกิลัุ�มอยากิให�มีกิาริพัฒนาออกิแบบบริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�า ทางผู้้�วิิจัยจึงได�มี

กิาริดำเนนิกิาริวิจิยัเพ่�อศึกิษาศักิยภัาพของกิลัุ�ม ซึ่ึ�งสอดคลั�องกัิบงานวิจิยัของ พาขวิญั่ ทองริกัิษแ์ลัะ

คณะ (2560, หน�า 246) ที�ได�มีกิาริวิเิคริาะห์ป็ญั่หาแลัะควิามต�องกิาริของชุมชนโดยใช�แบบสอบถุาม

ป็ริะกิอบกิาริสัมภัาษณ์วิเิคริาะห์ป็ญั่หาแลัะสาเหตุ โดยสมาชิกิมีส�วินริ�วิมในกิาริจัดลัำดับปั็ญ่หา แลัะ

มีกิาริวิางแผู้นในกิาริแกิ�ไขป็ัญ่หาแลัะพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์ต�อไป็

กิาริวิิเคริาะห์ศักิยภัาพกิลัุ�ม

กิาริวิิเคริาะห์ศักิยภัาพของกิลัุ�มทางผู้้�วิิจัยได�นำหลัักิกิาริวิิเคริาะห์ทฤษฎีีส�วินป็ริะสม

ทางกิาริตลัาด หริอ่เริยีกิวิ�า 4Ps  ซึ่ึ�งเป็็นเคริ่�องมอ่ทางกิาริตลัาดที�ใช�ในกิาริวิเิคริาะหธ์ุรุิกิจิ เพ่�อพฒันา 

กิาริตลัาดให�มีป็ริะสิทธุิภัาพมากิขึ�น ซึ่ึ�งส�วินป็ริะสมกิาริตลัาดแบ�งออกิเป็็นกิลุั�มได� 4 กิลุั�ม ได�แกิ� 

ผู้ลัิตภััณฑ์์ (Product) ริาคา (Price) กิาริสถุานที� (Place) แลัะกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาด (Promotion) 

(Kotler. 2003, หน�า 15-17)

ด�านผู้ลัิตภััณฑ์์ ผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิริียบควิริเพิ�มริสชาติใหม�ตามกิริะแสนิยมป็ัจจุบัน 

เพ่�อสุขภัาพโดยไม�ใส�ผู้งป็รุิงริสในข�าวิเกิรีิยบ ส�วินกิริริมวิิธีุกิาริผู้ลิัตยังคงรัิกิษาไวิ�เช�นเดิม สำหรัิบ

วิตัถุดุบิที�ใช�ในกิาริผู้ลัติสามาริถุหาวิตัถุุดบิได�ในท�องถุิ�น มรีิาคาไม�แพง ส�วินใหญ่�จะริบัซึ่่�อจากิชาวิบ�าน
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ในชมุชน เช�น ฟักัิทอง กิลั�วิย กิริะเพริา มนัม�วิง เป็น็ต�น ซึ่ึ�งสอดคลั�องกิบังานวิจิยัของ พาขวิญั่ ทองริกัิษ์ 

แลัะคณะ (2560, หน�า 247) ที�ได�มีกิริะบวินกิาริพัฒนาผู้ลิัตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบมันเทศ ส้�กิาริผู้ลิัต 

เชิงพาณิชย์โดยชุมชนมีส�วินริ�วิมริวิมทั�งได�มีกิาริจัดอบริมกิาริผู้ลิัตข�าวิเกิรีิยบ แลัะสอดคลั�องกัิบ 

งานวิิจัยของ วินิดา แวิฮาโลัะ แลัะคณะ (2560, หน�า 108) ที�ได�ศึกิษากิาริผู้ลิัตข�าวิเกิรีิยบโดย

ใช�ภั้มิป็ัญ่ญ่าท�องถุิ�นมาทำกิาริผู้ลัิตข�าวิเกิริียบ แลัะสริ�างเป็็นอาชีพ สำหริับด�านบริริจุภััณฑ์์  

บริริจภัุัณฑ์ย์งัเป็น็ลักัิษณะกิาริบริริจใุนถุงุใส ยงัไม�สามาริถุแบ�งแยกิควิามแตกิต�างริะหวิ�างขนมทั�วิไป็

ที�ขายตามตลัาดสดขาดควิามน�าสนใจหริ่อไม�ดึงด้ดใจ เช�น สีของบริริจุภััณฑ์์มีลัักิษณะใส ไม�มีสีสัน 

แลัะลัวิดลัายที�สวิยงาม แลัะฉลัากิแสดงริายลัะเอียดผู้ลัติภัณัฑ์ไ์ม�ได�ริะบชุ่�อผู้ลัติภัณัฑ์ ์ตริาผู้ลัติภัณัฑ์์ 

ดังนั�นป็ริะเด็นที�ควิริพัฒนา ค่อ กิาริป็รัิบส้ตริข�าวิเกิรีิยบโดยไม�ใส�ผู้งป็รุิงริส กิาริพัฒนาบริริจุภััณฑ์์

แลัะฉลัากิแสดงริายลัะเอียดสินค�า ทางผู้้�วิิจัยจึงได�มีกิาริจัดกิาริป็ริะชุมเพ่�อออกิแบบตริาสินค�าแลัะ 

บริริจุภััณฑ์์ สอดคลั�องกิับงานวิิจัยของ พาขวิัญ่ ทองริักิษ์แลัะคณะ (2560, หน�า 248)  ที�ได�มีกิาริ

ป็ริะชุมกิลัุ�มย�อย ริะดมควิามคิดเห็นในกิาริสริ�างตริาสินค�าอันเป็็นเอกิลัักิษณ์ของท�องถุิ�น โดยเน�น

กิาริมีส�วินริ�วิมของคนในชุมชน จากินั�นนำไป็ออกิแบบแลัะป็ริับป็ริุงให�เหมาะสมแลัะจัดพิมพ์ต�อไป็

ด�านริาคา ผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบขายในริาคา ถุุงลัะ 5 บาท โหลัลัะ 40 บาท เป็็นกิาริ 

ตั�งริาคาที�ต�ำสำหริับขายในตลัาดลั�างขายให�กิับชาวิบ�านในชุมชนทั�วิไป็ กิาริตั�งริาคาต�ำนั�นเป็็นผู้ลั 

มาจากิลักัิษณะทางกิายภัาพของผู้ลัติภัณัฑ์์แลัะบริริจภุัณัฑ์ท์ี�ผู้้�ผู้ลัติไม�ได�เน�นเริ่�องของกิาริบริริจหุบีห�อ

เน่�องจากิผู้ลัิตเพ่�อขายในชุมชนท�องถุิ�น ตลัาดนัด ผู้้�วิิจัยเห็นวิ�า หลัังจากิที�ป็รัิบส้ตริข�าวิเกิรีิยบแลัะ

พัฒนาบริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิแสดงริายลัะเอียดสินค�า ควิริป็ริับริาคาเพิ�มส้งขึ�น แลัะเพิ�มป็ริิมาณ 

น�ำหนักิข�าวิเกิริียบ ควิริตั�งริาคาขายที�ถุุงลัะ 25 บาท หริ่อ 4 ถุุง 100 บาท สริุป็ภัาพริวิมของริาคา 

พบวิ�า ริาคาที�ขายในปั็จจุบันเป็็นริาคาที�เหมาะสำหรัิบขายในชุมชน หากิมีกิาริพัฒนาให�เป็็นสินค�า

ของฝากิ สินค�าสำหริับนักิท�องเที�ยวิ ควิริป็ริับริาคาให�สามาริถุขายได�ในริาคา ถุุงลัะ 25 บาท หริ่อ  

4 ถุุง 100 บาท สอดคลั�องกิับงานวิิจัยของวินิดา แวิฮาโลัะแลัะคณะ (2560, หน�า 105) ที�มีแนวิทาง

ส�งเสริิมให�เกิิดอาชีพเพ่�อสริ�างริายได� แลัะเสริิมสริ�างให�เกิิดสวิัสดิกิาริแกิ�สมาชิกิในชุมชนเพ่�อเป็็น 

กิาริยกิริะดับ คุณภัาพชีวิิตให�ดีขึ�น แลัะงานวิิจัยของ พาขวิัญ่ ทองริักิษ์แลัะคณะ (2560, หน�า 255) 

พบวิ�า กิลัุ�มวิสิาหกิจิชมุชนแป็ริริป้็ผู้ลัติผู้ลัเกิษตริบ�านทบัน�ำ บ�านม�า มรีิายได�เพิ�มขึ�นจากิกิาริจำหน�าย

ผู้ลัิตภััณฑ์์จากิมันเทศ เด่อนลัะป็ริะมาณ 5,000 – 30,000 บาท

ด�านสถุานที� ลักัิษณะสถุานที�จำหน�าย คอ่ ผู้ลัติแลัะขายที�บ�าน คนในชุมชนเท�านั�นที�ทริาบ

วิ�ามีข�าวิเกิรีิยบขายอย้� ไม�มีกิาริจัดจำหน�ายนอกิสถุานที� แต�จะมีพ�อค�าคนกิลัางในชุมชนมารัิบไป็ขาย

อีกิทอดหนึ�ง ทั�งนี�ผู้้�วิิจัยเห็นวิ�า หากิมีกิาริพัฒนาให�เป็็นสินค�าก็ิจะทำให�สามาริถุจัดจำหน�ายได�ตาม

ริ�านอาหาริ ริ�านของฝากิที�มีนักิท�องเที�ยวิเข�ามาใช�บริิกิาริ ซึ่ึ�งควิริมีกิาริส�งเสริิมกิาริจำหน�ายสินค�า
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ออกิส้�ชุมชนต�างๆ แลัะควิริพัฒนาเพ่�อยกิริะดับผู้ลิัตภััณฑ์์ให�เป็็นของดีขึ�น (วินิดา แวิฮาโลัะแลัะ 

คณะ. 2560, หน�า 115)

ด�านกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาด ยังไม�มีกิาริส�งเสริิมกิาริตลัาดมีเพียงองค์กิาริบริิหาริส�วิน 

ตำบลัแม�ป็ะที�เข�ามาให�ควิามริ้�เท�านั�น ผู้้�วิจัิยเหน็วิ�าถุ�ามกีิาริพฒันาสนิค�าแลั�วิ อาจจะต�องมกีิาริพฒันา

ช�องทางด�านกิาริตลัาดเพิ�มเติม โดยเริิ�มจากิกิาริจัดจำหน�ายในตลัาดนัดผู้้�ส้งอายุตำบลัแม�ป็ะกิ�อน

เพ่�อให�เป็็นที�ริ้�จักิ แลัะควิริมีกิาริป็ริะชาสัมพันธุ์ ทำป็้ายแสดงสินค�า กิาริจัดทำ Facbook กิาริออกิ

ริ�านจำหน�ายในงานต�างๆ ที�จัดขึ�น สอดคลั�องกิับสุนิษา กิลัิ�นขจริ (2558, หน�า 2652) ที�ได�ศึกิษา

ยทุธุศาสตริเ์ชงิรุิกิในกิาริพฒันาศกัิยภัาพวิสิาหกิจิชุมชนวิ�าควิริมกีิาริขยายตลัาดในผู้ลิัตภัณัฑ์เ์ดิม เพ่�อ

เพิ�มยอดขายแต�ขยายออกิไป็ยงัชุมชนอ่�นๆ ด�วิย แลัะต�องอาศยักิาริสนบัสนนุ กิาริช�วิยเหลัอ่จากิส�วิน

ริาชกิาริที�เกิี�ยวิข�องในกิาริติดต�อป็ริะสานงาน ริวิมทั�งใช�วิธีิุกิาริขยายตลัาดโดยกิาริเช่�อมโยงเคร่ิอข�าย

กิับทางจังหวิัดอ่�นขยายตลัาดในผู้ลัิตภััณฑ์์ใหม� เพ่�อเพิ�มยอดขาย แลัะพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์ใหม�

กิาริพัฒนาตริาผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าของกิลัุ�มผู้ลัิตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบ 

ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ ผู้ลักิาริศึกิษา พบวิ�า ทางทีมผู้้�วิิจัยได�มีกิาริจัดกิิจกิริริมกิาริ

ออกิแบบบริริจุภััณฑ์์แลัะตริาสินค�า โดยเป็็นกิาริป็ริะยุกิต์ใช�แนวิคิดเศริษฐกิิจสริ�างสริริค์ (Creative 

economy) ในกิาริเพิ�มม้ลัค�าสินค�าข�าวิเกิริียบด�วิยกิาริป็ริะชุมกิลุั�มย�อย ริะดมควิามคิดเห็นในกิาริ

สริ�างตริาสนิค�าอนัเป็็นเอกิลักัิษณข์องท�องถิุ�นนำแนวิคดิผู้ลัติภัณัฑ์ม์าออกิแบบ แลัะให�สมาชกิิริ�วิมกินั

แสดงควิามคิดเห็นจากินั�นป็ริับป็ริุงข�อม้ลั คัดเลั่อกิตริาสินค�าแลัะริ้ป็แบบบริริจุภััณฑ์์นำไป็จัดพิมพ์

สำหรัิบตริาผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าของกิลุั�มผู้ลิัตภััณฑ์์ข�าวิเกิรีิยบ 

ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ ผู้้�วิิจัยได�พิจาริณาจากิบริิบทของพ่�นที�ซึ่ึ�งพบวิ�า อัตลัักิษณ์

ของพ่�นที�จะให�ควิามสำคัญ่ต�อช่�อเริียกิของหม้�บ�าน ค่อหม้�บ�านห�วิยกิะโหลักิ  คำวิ�า “กิะโหลักิ”  

ในที�นี�หมายถุงึ เกิริาะที�เอาไวิ�สำหริบัเคาะเพ่�อเป็็นสญั่ญ่าณของคนในอดตี เช�น เต่อนภัยั เริยีกิป็ริะชมุ 

หริ่อใช�เพ่�อกิาริอย�างอ่�น ซึึ่�งในแถุบพ่�นที�อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ คนในพ่�นที�ส�วินใหญ่�อพยพ 

มาจากิภัาคเหน่อ จะเริยีกิอปุ็กิริณช์นิดนี�วิ�า “กิริะหล๊ักิ” หม้�บ�านห�วิยกิะโหลักิในอดตีนั�นเป็น็หม้�บ�าน

ที�ห�างไกิลัจากิตวัิอำเภัอ แม�สอดแลัะอย้�ในป็า่ลักึิ จะใช�กิริะหลัก๊ิตเีพ่�อใช�เป็น็สญั่ญ่าณไป็สถุานที�ต�างๆ 

แลัะเพ่�อไลั�สัตวิร์ิ�าย หริอ่ตีเพ่�อบอกิเป็็นสัญ่ญ่าณให�บ�านอีกิหลังัหนึ�งที�อย้�ไกิลัออกิไป็ทริาบวิ�าจะไป็หา 

ซึ่ึ�งจะดงัอย้�ตลัอดเวิลัา ทำให�ชาวิบ�านตั�งช่�อหม้�บ�านนี�วิ�า หม้�บ�านห�วิยกิริะหล๊ักิ แลั�วิเพี�ยนมาเป็น็หม้�บ�าน

ห�วิยกิะโหลักิในปั็จจุบัน แลัะเพ่�อเป็็นกิาริแสดงให�เห็นถุึงอัตลัักิษณ์ของชุมชนบ�านห�วิยกิริะโหลักิ 

คนในชุมชนได�พริ�อมใจกัินสริ�างกิริะหล๊ักิยักิษ์ไวิ�เพ่�อแสดงถึุงอัตลัักิษณ์ของชุมชน โดยติดตั�งไวิ�ที�

บริิเวิณวิัดห�วิยแกิ�วิ หม้�ที� 4 บ�านห�วิยกิะโหลักิ ตำบลัแม�ป็ะ อำเภัอแม�สอด จังหวิัดตากิ จึงได�นำมา 

สริ�างตริาผู้ลิัตภััณฑ์์บริริจุภััณฑ์์แลัะฉลัากิสินค�าของกิลัุ�มผู้ลิัตภััณฑ์์ สอดคลั�องกิับงานวิิจัยของ 
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เมกุิมิ คิคุจิ (2560, หน�า 1737) ที�ได�มีกิาริศึกิษาเอกิลัักิษณ์ของชุมชนของกิลุั�มวิิสาหกิิจชุมชน

แป็ริริ้ป็สับป็ะริดแลัะสมุนไพริซึ่างคำ เพ่�อนำมาใช�ในกิาริออกิแบบบริริจุภััณฑ์์ โดยทางสมาชิกิ 

ในกิลุั�มวิิสาหกิิจชุมชนแป็ริริ้ป็สับป็ะริดแลัะสมุนไพริซึ่างคำ ได�เห็นชอบที�จะใช�ไม�ไผู้�แลัะสับป็ะริด 

ที�มีกิาริป็ลั้กิกัินมากิในหม้�บ�าน มาใช�ในกิาริออกิแบบเพ่�อสริ�างเอกิลัักิษณ์ให�กัิบผู้ลิัตภััณฑ์์แลัะช�วิย 

ในกิาริจดจำของผู้้�บริิโภัค

ด�านบริริจุภััณฑ์์ ข�าวิเกิริียบทำมาจากิวัิตถุุดิบที�หาได�ในท�องถุิ�น เช�น กิลั�วิยน�ำวิ�า

กิลั�วิยหอม กิะเพริา แลัะมันม�วิง จึงได�ออกิแบบบริริจุภััณฑ์์ที�แสดงให�เห็นถุึงอัตลัักิษณ์ท�องถุิ�น  

ด�วิยกิารินำเริ่�องริาวิของกิลัุ�มผู้้�ผู้ลิัตข�าวิเกิรีิยบ โดยบริริจุข�าวิเกิรีิยบใส�ถุุงฟัอยด์ที�สามาริถุป้็องกัิน

ควิามช่�นแลัะป็้องกัินแสงแดด ริวิมทั�งริักิษาควิามกิริอบของข�าวิเกิริียบได�นาน ด�านกิริาฟัิกิ 

บริริจภัุัณฑ์ ์นำเสนอกิริาฟักิิที�เป็น็อตัลักัิษณข์องท�องถุิ�น เพ่�อส่�อถุงึควิามเป็น็ผู้ลัติภัณัฑ์แ์ลัะมกีิาริใช�สี 

ตามวิัตถุุดิบ เพ่�อส่�อถุึงริสชาติของข�าวิเกิริียบ

ข้้อเสูนอแนะเพัื�อการนำาผลิการวิจััยไปใช้

1. ภัาคริัฐแลัะเอกิชนควิริส�งเสริิมแลัะสนับสนุนงบป็ริะมาณแกิ�กิลัุ�มผู้้�ผู้ลิัต เพ่�อให� 

ผู้้�ส้งอายุใช�เวิลัาวิ�างให�เกิิดป็ริะโยชน์แลัะสริ�างริายได�ให�กิับคริอบครัิวิ ริวิมทั�งควิริมีกิาริสนับสนุน 

ให�มีกิาริศึกิษาวิิจัยเพ่�อพัฒนาผู้ลัิตภััณฑ์์สินค�าหร่ิอกิาริบริิกิาริของชุมชนในผู้ลัิตภััณฑ์์อ่�นๆ เพิ�มเติม 

ที�เกิิดจากิกิาริป็ริะยุกิต์ใช�ภั้มิป็ัญ่ญ่าของท�องถุิ�นเอง

2. กิาริพัฒนาผู้ลิัตภัณัฑ์์ข�าวิเกิรีิยบครัิ�งนี�เป็็นกิารินำริ�องเพ่�อกิาริพัฒนาร้ิป็แบบบริริจุภัณัฑ์์

ของสินค�าชุมชนของบ�านห�วิยกิะโหลักิซึ่ึ�งต�อไป็ในอนาคตอาจจะสามาริถุนำสัญ่ลัักิษณ์ที�ออกิแบบ

ไป็ใช�ริ�วิมกิับผู้ลัิตภััณฑ์์อ่�น ๆ ในชุมชนได� เพ่�อเป็็นกิาริสริ�างแบรินด์เอกิลัักิษณ์ของสินค�าในชุมชน

ข้้อเสูนอแนะเพัื�อการวิจััยครั�งต�อไป  

1. ควิริศึกิษาแนวิทางกิาริพัฒนาริสชาติ แลัะกิาริสริ�างควิามแตกิต�างของผู้ลิัตภััณฑ์์ 

ข�าวิเกิริียบ เพ่�อสริ�างควิามเป็็นกิลัักิษณ์เฉพาะของกิลัุ�ม

2. ควิริศกึิษาแนวิทางกิาริพฒันาศกัิยภัาพผู้ลัติภัณัฑ์์ข�าวิเกิริยีบเพ่�อสริ�างขดีควิามสามาริถุ

ในกิาริแข�งขันต�อไป็
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