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บทคัดย่อ (Abstract)
งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้า พริ ก
ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4
ต้าบลไผ่ขอดอน อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และส่งเสริมการสร้างรายได้ ท้าให้กลุ่มแม่บ้านใน
ชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและน้าไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจ
และสังคม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอ
ดอน หมู่ที่ 4 ต้าบลไผ่ขอดอน อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ้านวน 23 ราย ร่วมกับผู้วิจัย นักศึกษา
และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้าการเก็บข้อมูลโดยการประชุมรวมกลุ่มสัมภาษณ์ และ
การสังเกต ท้าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์น้าพริก มาสู่
การแก้ไข ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการขาดความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก้ไขโดยเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์จากเดิมเป็นถุงพลาสติกเป็นกระปุก และ 2) ปัญหาการตลาดหรือ
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ช่องทางในการจ้าหน่าย แก้ไขโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของดีบ้าน
ไผ่ขอดอน และเพิ่มช่องทางการจ้าหน่ายทางออนไลน์ จากการด้าเนินงานดังกล่าวท้าให้เกิดแนวทาง
ในการจั ดตั้งกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์น้ าพริ กชุมชนบ้ านไผ่ ขอดอน หมู่ที่ 4 ต้าบลไผ่ ขอดอน อ้าเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ค้าส้าคัญ (Keywords) : การมีส่วนร่วม, กลุ่มแม่บ้าน, การส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้าพริก, บ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4

Abstract
The research aimed to study a situation of the management of chili paste
product group at Phai Kho Don village, village number 4, Phai Kho Don sub-district,
Mueang district, Phitsanulok and to increase their income, which could assist each
one to perceive being a member of the group, including to lead to a sustainable
career and to support economy and society. This was a participatory action research,
which was conducted with 23 members of the group and a group of the researchers,
students, local government officers. The data was collected by group interview and
observation, which could assist the researchers to find problems, obstacles, group’s
need. The findings were found as followings; 1) As for lack of knowledge for
developing the product, the package should be changed from a plastic bag to a kind
of little plastic bowl with a logo. And 2) As for marketing and distribution, the local
government organization could promote the product as an excellent one of the subdistrict and increase channels for distribution via online network. According the
cooperation between the researchers and the woman group, it could find the better
ways to set up the group of chili paste products to strengthen economy and society
in the community.
Keywords : Participation, Housewife Group, Promotion of Chili Paste Product, Phai Kho Don at
Village Number 4
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บทน้า (Introduction)
ในปัจจุบันนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังมีความส้าคัญอีกด้วย
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์หีบห่อเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ผู้บริโภคพบเห็นเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงท้าให้
บรรจุภัณฑ์มีความส้าคัญในทางเศรษฐกิจการขนส่งและการจ้าหน่ายสินค้าทุกประเภท ทั้งนี้เพราะ
สินค้าทุกชนิดจ้าเป็นต้องอาศัยการบรรจุหีบห่อแทบทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ต้องใช้
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อท้าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอก
และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้นาน นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนในการเพิ่มคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ผลิตน้ามาเป็นเครื่องมือส้าหรับการแข่งขันเพราะ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ผู้ ผ ลิ ต นั้น จะช่ ว ยเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กับ
ผู้บริโภคและเป็นที่น่าจดจ้าของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นยิ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีการคิดค้น การผลิ ต การ
แข่งขันมากเท่าใด บรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น จนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคและเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการมากขึ้นด้วย (Thinabut, 2016)
จากการที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านไผ่ขอดอน ด้าเนินการท้า Focus Group พบว่า หมู่ที่
4 บ้าน ไผ่ขอดอน ต้าบลไผ่ขอดอน อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มสตรีท้าน้้าพริกชุมชน ซึ่ง
ยังคงประสบปัญหาด้านการผลิตและยังขาดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขยายตัว
ด้ า นการตลาด จึ ง ท้ า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ มี ก ารส่ ง ออกจ้ า หน่ า ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ มี ก ารขยายตั ว ใน
การตลาด มีแ ค่การขายสินค้าในเฉพาะชุมชน ทางกลุ่มได้พยายามหางบประมาณช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต้าบลไผ่ขอดอน ค้าแนะน้าและค้าปรึกษา
จากฝ่ายการส่งออกสินค้า OTOP แต่เนื่องจากหน่วยงานมีภารกิจในด้านต่าง ๆ จึงท้าให้กลุ่มน้้าพริก
ต้องรอคอยความช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่อไป ซึ่งจากการที่คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาปัญหาและ
ความต้องการบ้านไผ่ขอดอน จึงเล็งเห็นความส้าคัญในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้้าพริกชุมชนบ้าน ไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 เพื่อให้สามารถสื บทอดการท้าผลิตภัณฑ์น้าพริกและการ
ส่งออกของผลิตภัณฑ์น้าพริก น้าไปจ้าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมทั้งให้สมาชิกสามารถ
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เคยมีอยู่แบบดั้งเดิมให้มีรสชาติหลากหลายและมีคุณภาพดีขึ้น จนได้
มาตรฐานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับประทาน จะท้าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกเป็นกลุ่มที่มั่นคง
สามารถเพิ่มรายได้ที่แน่นอนให้แก่ผู้ผลิต ซึ่งจะส่งผลท้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมทั้งสร้างความ
มั่นคงภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริก จากการที่สืบทอดการท้าน้้าพริกให้คงอยู่ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่น
หลานที่จบการศึกษามาเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนและขยายออกไปให้แพร่หลายจน
ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ต้าบลไผ่ขอ
ดอนอ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วิธีด้าเนินการวิจัย (Research Methods)
งานวิจัยนี้เป็นการใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท้าการ
เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ เพื่อประกอบการสรุปภาพรวม (Generalization)
ด้วย เพื่อให้ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งมิติเชิงลึกและกว้าง โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะเริ่มจากส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่
ขอดอน การก่อตั้งกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรคการด้าเนินงาน ปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด
และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน เป็นต้น โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิของ
การวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documents) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
การวิจัยและแนวคิดรวมทั้งทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่น้ามาเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ความรู้การก่อตั้งกลุ่มน้้า พริกบ้านบัว การก่อตั้งกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรค
การด้าเนินงาน ปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริก
ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารสิ่งพิมพ์ สถิติ
รายงาน บั น ทึกการประชุ มของภาคราชการและชุ มชน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ประกอบด้วยข้อมูลด้านการก่อตั้งกลุ่ม ปัญหา
และอุป สรรคการด้าเนิน งาน ปั ญหาการบริห ารจัดการกลุ่ม การตลาด และแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่ม การพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ ขอดอน โดยมีวิธีเก็บรวม
รวมข้อมูล ดังนี้
2.1 การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview technique) โดยใช้ แ นวสั ม ภาษณ์
(Interview guide) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริก
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ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน การก่อตั้งกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรคการด้า เนินงาน ปัญหาการบริหารจัดการ
กลุ่ม การตลาด และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants) ซึ่งได้แก่ กลุ่มน้้าพริกบ้านไผ่ขอดอน จ้านวน 18 คน
2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ใน
การระดมความคิดเห็นของกลุ่ม (Group Think) โดยใช้เทคนิค Appreciation-Influence-Control
(AIC) การระดมความคิดเห็ น (Brainstorming) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์การ
ด้าเนิ น งานของกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์น้าพริ กชุมชนบ้านไผ่ ขอดอน การก่อตั้งกลุ่ ม ปัญหาอุปสรรคการ
ด้าเนิ น การ ปั ญหาการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม การตลาด สถานที่การจัดจ้ าหน่ ายของกลุ่ ม ได้ แ ก่
บุ คลากรองค์การบริ ห ารส่ ว นต้าบลไผ่ ข อดอน ฝ่ ายส่ งเสริมสิ นค้า OTOP พัฒ นากร ผู้ ใหญ่บ้าน
ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริก จ้านวน 5 คน ทั้งนี้โดยมีการก้า หนดเงื่อนไขว่า ผู้ที่ให้ข้อมูลเป็น
บุคคลที่มีความส้าคัญและทราบพัฒนาการกลุ่มน้้า พริกบ้านไผ่ขอดอน และเข้าใจองค์ความรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริก เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ด้าเนินการพร้อมกับขั้นตอนของ
การเก็บ รวบรวมข้อมูล คือ คณะผู้ วิจั ย ได้น้า ข้ อมูล มาจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน การก่อตั้งกลุ่ม
ปัญหาและอุปสรรคการด้าเนินงาน ปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน แล้วน้า ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงทางด้าน
แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพและน้าองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด
สู่สังคม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา และเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการตีความ
เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย (Research Results)
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน ต้าบลไผ่
ขอดอน อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกบ้านไผ่ขอดอน หมู่
ที่ 4 ต้าบลไผ่ขอดอน อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
1.1) กลุ่มผู้ผลิตน้้าพริกยั ง ขาดความรู้และทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้า พริ ก
ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ให้บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งสมาชิกกลุ่มไม่มี
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ความรู้ในการดัดแปลงบรรจุภัณฑ์ เดิมน้้าพริกที่ ผลิตจะใส่ถุงพลาสติกเพื่อจัดจ้าหน่ายเป็นถุงขนาด
4×8 นิ้ว ถุงขนาด 5×8 นิ้ว ถุงขนาด 6×9 นิ้ว เนื่องจากไม่มีรูปแบบให้ศึกษาและไม่มีใครสอน จึงไม่
กล้าที่จะดัดแปลงให้เป็นรูปแบบอื่น ประกอบกับในปัจจุบันนี้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาสูงขึ้น
การจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงมีความเสี่ยง เพราะจะต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตขึ้นมา
1.2) สมาชิกกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกันเป็นผลให้มีผู้ท้างานไม่แน่นอน เพราะเป็น
การท้างานที่อาศัยเวลาว่าง
1.3) สมาชิกกลุ่ มยั งไม่มีเทคนิ ค วิธีที่จะบริห ารจัดการกลุ่ มให้ ได้ผ ลดีและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านกัน เป็นญาติกัน ประกอบกับการ
ผลิ ต น้้ า พริ ก ไม่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น จึ ง ใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบง่ า ยๆ สมาชิ ก กลุ่ ม กล่ า วว่ า “มี
หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาส่งเสริมหรือให้ความรู้ทางด้านการ
จัดการให้กับกลุ่มทั้งในด้านการผลิตและการตลาดอย่างจริงจัง จึงท้าให้การด้าเนินงานของกลุ่มขาด
ประสิทธิภาพ”
โดยสรุปสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่
ที่ 4 พบว่า มีปัญหาด้านขาดความรู้และทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สมาชิกมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
และสมาชิก กลุ่ มขาดเทคนิ ควิธี ก ารบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม มีป ระสิ ทธิภ าพ มีห น่ว ยงานที่ส นั บ สนุ น
งบประมาณแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาส่งเสริมหรือให้ความรู้ทางด้านการจัดการให้กับกลุ่มทั้งใน
ด้านการผลิตและการตลาดอย่างจริงจัง จึงท้าให้การด้าเนินงานของกลุ่มขาดประสิทธิภาพ แม้ใน
ภาพรวมจะมี ก ารประสานงานการท้า กิ จ กรรมบางอย่า งแต่ ยัง ไม่ ใช่ กลุ่ ม ที่มี ก ารรวมตัว ด้ ว ยจิ ต
วิญญาณแล้วสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มสาธารณะร่วมกันอย่างแท้จริง เพราะบางคนยังยึดติดกับค้าว่า
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม
ตอนที่ 2 ความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 พบว่า
หลังจากได้ศึกษาสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มและปัญหาของกลุ่มร่วมกับสมาชิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนแล้ว ผู้ศึกษาได้สนทนาเพิ่มเติม เพื่อทราบถึงความต้องการของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอน
ต่อไปนี้ จากข้อมูลการสนทนากลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความต้องการ ดังนี้
2.1) ต้องการเทคนิควิธีการดัดแปลงบรรจุภัณฑ์น้าพริกรูปแบบใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิม
สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า “ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจะได้
มีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือก สร้างจุดดึงดูดลูกค้า และสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า”
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2.2) ต้องการเทคนิควิธีการออกแบบตราสินค้าให้ดูดหน้าสนใจ สมาชิกกลุ่มกล่าวไว้ว่า
“ควรออกแบบตราสินค้าที่จะช่วยดึงดูดสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า ออกแบบให้ทันสมัย เพื่อ
เจาะตลาดของกลุ่มวัยรุ่นด้วย เพราะการตลาดของกลุ่มวันรุ่นสมัยนี้เป็นการตลาดที่ซื้อขายกันได้
มากและเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่”
2.3) ต้องการตลาดส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์น้าพริกให้กว้างขวางขึ้น สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า
“ควรหาตลาดส่งออกสินค้าให้กว้างออกไปอีก เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์น้าพริก อีก
ทั้งการขยายตลาดออกไปจะท้าให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”
2.4) ต้องการทราบเทคนิ ควิธีการที่ จะบริห ารงานหรือการจัดกลุ่ ม ให้ ได้ผ ลดี และมี
ประสิทธิภาพ สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า “ตอนนี้สมาชิกมาท้าบ้างไม่มาท้าบ้างส่วนมากจะจัดหาวัตถุดิบ
มาให้มีกลุ่มมากกว่ามานั่งช่วยกันท้าน้้าพริก เพราะต่างคนต่างก็เตรียมให้ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบมา
เมื่อมาถึงกลุ่มแล้วก็จัดการชั่งวัตถุดิบผสมกันตามสูตรจากนั่งก็เข้าเครื่องบดได้เลย จะมีคนประจ้าอยู่
ที่กลุ่มแค่ 7-8 คนเท่านั้น”
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่
4 พบว่า
ด้านการรวมกลุ่ม ชูชีพ ทองอินทร์ ได้กล่าวว่า การจัดตั้งกลุ่มมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ใน
เรื่องของความเข้มแข็งของสังคมยังไม่ชัดเจน ซึ่งจากการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้นในลักษณะการสั่งการ
ของรัฐ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันโดยจิตวิญญาณที่บ่งบอกถึงความผูกผัน ความเอื้ออาทรหรือ
เมื่อชาวบ้านมีปัญหาแล้วมารวมกลุ่มกัน แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง อีกทั้งการประกอบอาชีพของ
ชาวบ้านเป็นการเอาแรงงานไปแลกกับเงิน สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดอ่อนของกลุ่ม ปัจจุบันก้าลัง
ประสบปัญหาด้านการรวมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกไม่ได้มีการรวมตัวกันให้เป็นกลุ่มใหญ่
กลุ่มเดียว แล้วผลิตงาน และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน แต่จะอยู่ในลักษณะต่างคนต่างท้าแล้ว
น้ามาบดด้วยเครื่องบดด้วยกัน ไม่สามารถเพิ่มอ้านาจทางการต่อรองได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น
ผลกระทบต่อการพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งของสังคมไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้
ด้านการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน ยอดรุ่ง ปานบุญ ได้กล่ าวว่า ในการพัฒ นาและมีขี ด
ความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาการพัฒนาที่เป็นระบบ และสร้าง
ความเจริญให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ช่ ว ยให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ สึ ก ผู ก ผั น รู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของของโครงการ และก่ อ ให้ เ กิ ด
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ความชอบธรรมในการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นการสร้างข้อตกลงที่เกิดจากการยอมรับภายในกลุ่ม ท้า
ให้เกิดการประสานงานและร่วมใจกันพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านให้มีความเจริญในโอกาสต่อไป
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชูชีพ ทองอินทร์ ได้กล่าวว่า มีปัญหาด้านการขาดความรู้และ
ทักษะในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การบริหารการจัดการกลุ่มยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายมี
คุณภาพดี ในการพัฒนารูปแบบผลิ ตภัณฑ์ให้มีรู ปแบบใหม่ สามารถสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนต้องการความรู้เทคนิคและวิธีการที่ดี ซึ่งจะสามารถน้ามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารกลุ่มให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนารูปแบบโลโก้
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบแปลกใหม่ หลากหลาย ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และมีคุณภาพสูงขึ้น
ตอนที่ 4 การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชน หมู่ 4 บ้านไผ่ขอดอน อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ด้านการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม พบว่า ได้มีการรวมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์น้าพริก มีสมาชิก
ทั้งหมด 18 คน เพื่อหาอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกมีความ
สมัครใจ และมีเป้ าหมายเดีย วกัน การใช้วัตถุดิบ ภายในชุมชน อันได้แก่ ข่าตะไคร้ ผิ ว มะกรูด
หอมแดง กระเทียมจีน พริกแห้ง กระชาย โดยวัตถุดิบมีอยู่ภายในชุมชน ชาวบ้านปลูกและน้ามาขาย
กับกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริก ผลิตภัณฑ์น้าพริกไม่ใส่สารกันบูด เป็นการยกระดับคุณภาพให้กับสินค้าให้
สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประธานกลุ่มมีความเข้มแข็งในส่วนของการบริหารจัดการกลุ่ม
จัดสรรงบประมาณได้อย่างตรงไปตรงมา ผลิตภัณฑ์น้าพริกมีสูตรเฉพาะและ มีรสชาติที่อร่อย เป็น
การผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน รักษาความสะอาดในการผลิต และมีการชั่งตวงวัตถุดิบทุกครั้งเพื่อให้ได้
รสชาติที่ได้มาตรฐาน
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ภาพที่ 1 แสดงการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริก
ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน
ที่มา : ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะผู้วิจัยได้ด้าเนินการช่วยออกแบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
และโลโก้สินค้า เพื่อเป็นการสร้างจุดน่าสนใจของผลิตภัณฑ์น้าพริก และได้รับการสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 จากองค์การบริหารส่วนต้าบลไผ่ขอดอน ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการส่งออกสิน ค้า โดยมีการจัดงานของดีบ้านไผ่ ขอดอน และได้น้าผลิตภัณฑ์
น้้าพริกบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ไปจัดแสดงสินค้าในงานของดี ไผ่ขอดอนอีกด้วย

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้
ที่มา : ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน
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อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่
4 อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถน้ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์การด้าเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ต้าบล
ไผ่ขอดอน อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกมีสมาชิก 18 คน โดยสมาชิกกลุ่มยังไม่ได้
แบ่งหน้าที่ในการผลิตกันอย่างชัดเจน และสมาชิกบางคนไม่สามารถมาท้างานได้เต็มเวลาทุกวัน
สมาชิกทุกคนจึงช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ ด้านให้ดีที่สุดเท่าที่จะท้าได้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องบด
ตู้แช่น้าพริกจากองค์การบริห ารส่วนต้าบลไผ่ขอดอน และงบประมาณหมุนเวียนจากหน่ว ยงาน
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ท้าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกด้าเนินงานได้ดีในระดับหนึ่ง ผลการศึกษามี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Imrueang & Mongkolsrisawat (2011) ได้ศึกษาแนวทางการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ทอผ้ า ไหมบ้ า นหวาย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาจุ ด ก้ า เนิ ด
การบริหารจัดการปัจจัยแห่งความส้าเร็จและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
หวายหลึม โดยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ทั้งผู้น้าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึมเกิดจากการรวมตัวของสตรีที่มีฝีมือในการทอผ้าไหม เพื่อหา
รายได้เสริมจากฤดูท้านาประกอบกับชุมชนมีสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออ้านวยต่อการท้าการเกษตรกรรม
เท่าที่ควรส่งผลให้ประชาชนหันมาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการกลุ่มไม่ว่าจะ
เป็นด้านการด้าเนินงานด้าน การผลิต ด้านการตลาดและด้านเงินทุนเป็นไปอย่างมีระบบ แต่ด้าน
เงินทุนมีข้อจ้ากัดของแหล่งเงินทุนที่มีผลต่อปัจจัยการผลิต ปัจจัยแห่งความส้าเร็จของกลุ่มจะมาจาก
การบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิตที่มีกลุ่มสมาชิกที่มี
ทักษะฝีมือการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจึงมีคุณภาพพร้อมกันนั้นกลุ่มก็มีกระบวนการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนได้รับการสนับสนุน
การบันทึกลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ลายต่าง ๆ ลงในสื่อ เพื่อเป็นหลักฐานถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ศึกษา
เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาอันล้้าค่าของบรรพบุรุษ ประกอบกับมีการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการกลุ่ม
และสมาชิกกลุ่มในด้านการผลิต การตลาดให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาและสามารถแข่งขันกับ
วิสาหกิจกลุ่มอื่นได้อย่างยั่งยืน
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2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ต้าบลไผ่ขอดอน
อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 มีปัญหาใน
การพัฒนารูปแบบและโลโก้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขาดความรู้และทักษะในการออกแบบบรรจุภั ณฑ์
ผลิตภัณฑ์น้าพริกให้มีรูปแบบใหม่ๆ จึงไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดี หลังจาก
ได้ศึกษาปัญหาร่วมกับสมาชิกผลิตภัณฑ์น้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน ผู้ศึกษาได้จัดสนทนากลุ่มเพื่อ
ทราบถึงความต้องการของกลุ่ มผลิ ตภัณ ฑ์น้า พริกชุมชนบ้านไผ่ ขอดอน หมู่ที่ 4 จากข้อมูล การ
สนทนากลุ่ม พบว่า สมาชิกมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ (1) ต้องการเทคนิควิธีการ
ดัดแปลงบรรจุภัณฑ์น้าพริกรูปแบบใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิม (2) ต้องการเทคนิควิธีการออกแบบตรา
สินค้าให้ดูดหน้าสนใจ (3) ต้องการตลาดส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์น้าพริกให้กว้างขวางขึ้น (4) ต้องการ
ทราบเทคนิควิธีการที่จะบริหารงานหรือการจัดกลุ่มให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการศึกษามี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tahom et al. (2019). ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แบบมีส่ ว นร่ ว มของกลุ่ มน้้ า พริ กบ้ านบั ว ต้า บลบ้านบัว อ้า เภอเมือง จังหวั ด บุรีรัมย์ ผลจากการ
ด้าเนินการวิจัยร่วมกับกลุ่มน้้า พริกบ้านบัวที่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของกลุ่ม องค์ความรู้
ของกลุ่ม จนเกิดข้อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มน้้า พริกบ้านบัว 4 แนวทาง ได้แก่ การ
เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากลุ่มน้้า พริกบ้านบัว และการ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์น้า พริ ก มีรายละเอียดดังนี้ 3.1) แนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาด
ออนไลน์ พบว่า การจัดจ้า หน่ายและการประชาสัมพันธ์สินค้ามีความส้า คัญ กับการสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่กลุ่มลูกค้า ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงได้เป็นอย่างดีและเป็น
ปัจจัยส้าคัญ ในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ประสบความส้า เร็จ หากมีประชาชนหรือกลุ่ ม
ลูกค้ารู้จักสินค้าและทราบข้อมูลกลุ่มอย่างครบถ้วนจะท้า ให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น
ทันที การประชาสัมพันธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะน้า เสนอข้อมูลต่าง ๆ ต่อลูกค้าให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การเพิ่มช่องทางการตลาดส้า หรับกลุ่มน้าพริกบ้านบัวจึงเป็นปัจจัยส้า คัญที่จะ
เพิ่มยอดขายและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่
ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย พร้ อ มทั้ ง ได้ เ ห็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ น ค้ า โดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปดู เ อง
นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้ จึงมีความส้า คัญอย่างยิ่งที่ทางกลุ่มน้าพริก
บ้านบัว ควรมีการจัดท้า ช่องทางการขายใน Facebook, Line, Twister เป็นต้น ที่ส้าคัญเป็นการ
ประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกด้วย การขายหรือการท้า ตลาด
หน้าร้านหรือออฟไลน์กับช่องทางออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์และทางเลือกใหม่ใน
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การซื้อสิ น ค้ าให้ แ ก่ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง นี้ ส้ า หรั บ ผู้ ป ระกอบการ SME ค้าปลี กที่ยัง ไม่ เคยท้า ตลาดผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ อาจจะเริ่มต้นจากการเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปสู่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ใน
หลากหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งในนั้นอาจจะประกอบด้วย การน้า เสนอสินค้าใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแสการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า ช่องทางการสั่งซื้อ โปรโมชั่น ตลอดจนข้ อมูลของร้านค้า ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นการที่ทางกลุ่มน้าพริกบ้านบัวมีกลุ่มลูกค้าเดิมที่ชื่นชอบใน
รสชาติผลิตภัณฑ์แล้ว การเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์ยังเป็นการเพิ่มให้ลูกค้าใหม่ไ ด้เห็ น
ผลิตภัณฑ์ และได้รับข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอี กด้วย 3.2) แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พบว่ า การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น งานด้ า นเทคนิ ค และต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ ความช้ า นาญ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามดึงดูดความต้องการของลูกค้ามีความสะดวกในการ
หอบหิ้วพกพาหรือน้า ไปใช้และที่ส้า คัญการบรรจุภัณฑ์เป็นการรักษาสภาพสินค้าไม่ให้เกิดความ
เสียหาย ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เพื่อเป็นการน้าเสนอความน่าสนใจและเลือกซื้อสินค้า เช่น ขนาด สี รูปร่าง วัสดุ ตัวอักษร ต้องมี
ความเหมาะสมมองเห็นง่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้า พริกบ้านบัว และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนแล้ว ตราสัญลักษณ์ ที่มีความโดดเด่น
น่าสนใจเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า ที่ส้าคัญสามารถเก็บรักษาในระยะเวลานาน ซึ่งตราสัญลักษณ์นั้นควรมี
ส่ ว นประกอบของฉลากให้ ครบเพื่อให้ ลู ก ค้าได้เข้าใจและเห็ นถึงความเป็นเอกลั กษณ์มีเรื่องเล่า
(Story) ที่มาของน้้า พริ กบ้ านบัว ประกอบกับการใช้ถ้อยคาเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น “เพียงท่านซื้อ
น้้าพริกบ้านบัว ท่านจะมีส่วนสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นถ้อยค้าที่ท้าให้
ลูกค้าเห็นความส้าคัญและมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มน้้า พริกอีกด้วย ฉะนั้นผลิตภัณฑ์จึงมี
ความส้าคัญอย่างยิ่งที่จะท้าให้ลูกค้าตัดสินซื้อสินค้าในระยะยาว พร้อมทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้เป็นชุดของฝาก เช่น ในหนึ่งชุดมีน้า พริก 2-3 ชนิด อยู่ในชุดเดียวกัน เพื่อเกิดความหลากหลาย
ของรสชาติ และยั งเป็ น การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์น้ า พริ กให้ มีความน่าสนใจ สวยงามตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค สร้างเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์สินค้าให้สามารถยกระดับสินค้าให้เป็นที่
ยอมรับและน้าไปสู่การจ้าหน่ายที่มากขึ้นอันน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3.3) แนวทางการพัฒนากลุ่ม
น้้า พริกบ้ านบั ว พบว่า อาชีพเป็ น ปั จ จั ย ส้ า คัญที่ทาให้ ชุมชนเกิดการรวมตัว แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และเทคนิคของสมาชิกใน แต่ละคน เพื่อนามาสู่การพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การพัฒนากลุ่มอาชีพจึงมีความส้า คัญที่จะท้าให้กลุ่มด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้อง
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการสะท้อนมุมมองปัญหา ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการน้า ข้อมูล
เข้าสู่วาระการประชุมของหมู่บ้านมีเพียงการประชุมเฉพาะสมาชิกภายในกลุ่มเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
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สร้ า งการรั บ รู้ ให้ ค นที่ ส นใจเข้า มาร่ ว มเป็ น สมาชิ ก และเป็ น การเปิ ด โอกาสในการเพิ่ มช่ อ งทาง
การตลาด โดยคนในชุมชนช่วยกันกระจายสินค้าให้กับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง 3.4) แนวทางการ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์น้าพริก พบว่า มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างความเชื่อถือให้ แก่
ลู กค้าในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า ดั งนั้ น การพัฒ นาน้าพริกบ้านบัวให้ ได้การรับรองมาตรฐานจาก
ส้ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ GMP (Good
Manufacturing Practice) นอกจากจะเป็ น การสร้ างความเชื่ อ มั่ นต่ อ ลู ก ค้า แล้ ว ยั งเป็น การเพิ่ ม
ช่องทางการตลาดที่มากขึ้น ซึ่งจ้า เป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานพัฒนาชุมชน
อ้าเภอเมือง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่กลุ่มน้้า พริกเพื่อที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ความ
สะอาด สถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องบดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต
การบ้ า รุ ง รั ก ษาและการท้ า ความสะอาด ส้ า หรั บ โต๊ ะ ที่ ใ ช้ ใ นการวางน้้ า พริ ก นั้ น ต้ อ งมี ค วามสู ง
เหมาะสม และเครื่องจักรที่ใช้สาหรับการผลิตควรเก็บรักษาอย่างถูกวิธี
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kanchanaphruek (2007) ได้ท้าการศึกษา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างองค์ความรู้
ให้ กับชุมชน สามารถที่จะรู้ถึงขอบเขต ความจ้าเป็น ศักยภาพในการออกแบบ การผลิตและการ
เลือกใช้วัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิธีการด้าเนินการวิจัยได้คัดเลือกบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าในท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา มาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ในลักษณะใกล้เคียงกันให้มีเอกลักษณ์และเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น วัสดุที่น้ามาใช้จะต้องมีต้นทุนต่้า แต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสนองประโยชน์สูงสุด
น้ าบรรจุ ภัณฑ์ต้น แบบเปรี ย บเทีย บกับ บรรจุภัณฑ์เดิม เพื่อหาจุดแข็งการตลาดจะเป็นการเพิ่ ม
ทางเลื อกส่ งเสริ มให้ ชุมชนจั ดขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิ ตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป ผลการศึกษาพบว่าการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ท้าให้ชุนชนได้รวมกลุ่มและใช้ความรู้ภูมิปัญญา
ที่ใช้ในชุมชนมาผลิตเป็นผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์ของกลุ่ม มีการบริหาร
จัดการเกิดเรียนรู้ที่สร้างเครือข่ายระบบการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจ การตลาด เกิดการปรับตัวจากกา ร
ผลิตที่ไม่ได้ค้านึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้บริโภคมาเป็นการ
ผลิต ที่มีแบบแผน เป้าหมาย และใส่ใจต่อคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่
ตลาด
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ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านและเป็นผู้สูงอายุ แต่
สามารถร่ ว มกัน ฟื้น ฟูอาชีพการท้าน้้ าพริ กขึ้น มาจนได้ท้าให้ เกิดรายได้เสริม และสามารถน้าไป
ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง จึงสรุปได้ว่ารายได้จากการท้างานของกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
น้้าพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ช่วยท้าให้สมาชิกกลุ่มมีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น
และเป็นการน้าทรัพยากรในชุมชนมาให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
พืชผักสวนครัวได้

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการน้าผลการวิจัยไปใช้
1.1 ชุมชนควรพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ทางการตลาด เพื่อที่จะได้ส่งสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์น้าพริกไปขาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสินค้าให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีความหลากหลาย และ
การตลาดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์น้าพริกของชาวบ้านไผ่ขอดอนไม่ให้สูญหาย
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