
ผลและการวจิารณ์ 
 
 ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื�อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาด             
ผู ้บริโภคแบบมีส่วนร่วม นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนา              
ตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัได้แบ่งผลและการวิจารณ์ออกเป็น       
3 ส่วน ดงันี4  
 

ผลการพฒันารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร เพื�อนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 จากการศึกษาพื4นที�ชุมชนตาํบลตะปอนใหญ่ โดยทาํการสัมภาษณ์จากกลุ่มขา้วชาวนา   
ตะปอนใหญ่ พบว่า ตาํบลตะปอน มี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านป่าคั�น บ้านหนองเสม็ด           
บา้นชากไพร บา้นไร่วรรณ บา้นตะปอนน้อย และบา้นตะปอนใหญ่ ปัจจุบนัคาํว่าตะปอนใหญ่     
เดิมเป็นคาํเพี4ยนมาจากตะโพงใหญ่ ส่วนกลุ่มชาวนาตาํบลตะปอนมีการรวบรวมสมาชิกทั4งหมด    
28 คน  เดิมเป็นกลุ่มเกษตรกรเกิดจากการรวมตวัของชาวบา้นทาํสวนทาํไร่ ซึ� งในพื4นที�ปลูกขา้ว      
มีผลผลิตเฉลี�ยไร่ละประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนมากจะปลูกขา้วหอมมะลิ105 และกข31      
ต่อมาทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนในโครงการเรื� อง การพฒันาเครื� องสีข้าวและการออกแบบ     
บรรจุภณัฑ์ขา้วสาร จึงเปลี�ยนเป็นกลุ่มชาวนาตาํบลตะปอน ซึ� งเน้นการพฒันาเครื�องสีขา้ว และจดัทาํ
แบบร่างบรรจุภณัฑ์ขนาด 5 กิโลกรัม เพื�อให้เกิดการจดัให้มีบรรจุภณัฑ์ที�มีความน่าเชื�อถือแก่ผูใ้ช้
มากขึ4น แต่ดว้ยความไม่พร้อมในเรื�องรูปแบบ จึงพฒันาเป็นเพียงแบบร่าง ไม่มีการผลิตบรรจุภณัฑ ์
ทําให้ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที�จะพัฒนาไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และได้ดําเนินการเก็บข้อมูล           
ความตอ้งการในการออกแบบโลโก ้และบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน 
อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี โดยนําเครื� องมือที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึ4 นมาขอคาํแนะนําและตรวจสอบ       
ความเที�ยงตรงของข้อคาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื4อหา 
(Content Validity) เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที� 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนที� 2 ความตอ้งการ
ในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิต 
15 คน และผูบ้ริโภคจาํนวน 35 คน รวมตอบแบบสอบถามจาํนวน 50 คน สามารถสรุปผล            
ไดด้งัตาราง 9 - 21 
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ตาราง  9  ร้อยละของขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
 

เพศ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ชาย 26 52.00 52.00 52.00 

หญิง 24 48.00 48.00 100.00 

Total  50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชาย 26 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
52.00 และเป็นหญิง 24 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  10  ร้อยละของขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ 
 

อาย ุ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

31 - 40 ปี 12 24.00 24.00 24.00 

41 - 50 ปี 35 70.00 70.00 94.00 

51 ปีขึ4นไป 3 6.00 6.00 100.00 

Total  50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41 - 50 ปีเป็น 35 ตวัอยา่ง คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปีเป็น 12 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 24.00 และอายุ 51 ปีขึ4นไป 
เป็น 3 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  11  ร้อยละของขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาชีพ 
 

อาชีพ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 5 10.0 10.0 10.00 

ชาวนา/ชาวสวน 28 56.00 56.00 66.00 

คา้ขาย 6 12.00 12.00 78.00 

อื�น ๆ (รับจา้ง,นกัศึกษา) 11 22.00 22.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนา/ชาวสวน      
เป็น 28 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาประกอบอาชีพอื�น ๆ เป็น 11 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
22.00 อาชีพคา้ขายเป็น 6 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.00 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็น 5 ตวัอยา่ง
คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  12  ร้อยละของครอบครัวที�พกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 
 

ครอบครัว Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 - 3 คน 16 32.00 32.00 32.20 

4 - 6 คน 32 64.00 64.00 96.00 

7 - 9 คน 2 4.00 4.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 12 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของแต่ละครอบครัวพักอาศัย           
อยูด่ว้ยกนั 4 - 6 คนเป็น 32 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 1 - 3 คน 
เป็น 16 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 32.00 และพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 7 - 9 คนเป็น 2 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  13  ร้อยละของความนิยมเลือกซื4อขา้วสารเพื�อเก็บไวรั้บประทาน 
 

ขนาด Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

5 กิโลกรัม 17 34.00 34.00 34.00 

10 กิโลกรัม 13 26.00 26.00 60.00 

15 กิโลกรัม 8 16.00 16.00 76.00 

อื�น ๆ 12 24.00 24.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื4อขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม
เป็น 17 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมานิยมเลือกซื4อขา้วสารขนาด 10 กิโลกรัมเป็น 13 ตวัอยา่ง 
คิดเป็นร้อยละ 26.00 อื�น ๆ (สีขา้วเพื�อไวรั้บประทานเอง) เป็น 8 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 16.00     
และนิยมเลือกซื4อขา้วสารขนาด 15 กิโลกรัมเป็น 8 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของผูต้อบ        
แบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  14  ร้อยละของชนิดพนัธ์ุขา้วที�ท่านวางจาํหน่าย 
 

พนัธ์ุขา้ว Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

ขา้วหอมมะลิ105 36 72.00 72.00 72.70 

ขา้วหอมชยันาท 2 4.00 4.00 76.30 

ขา้วกข31 12 24.00 24.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางจาํหน่ายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 
เป็น 36 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาวางจาํหน่ายพนัธ์ุขา้วกข31 เป็น 12 ตวัอยา่ง คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 และวางจําหน่ายพันธ์ุข้าวหอมชัยนาทเป็น 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.00                
ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  15  ร้อยละของความตอ้งการใชชื้�อตราสินคา้ 
 

ชื�อตราสินคา้ Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

กลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 6 12.00 12.00 12.00 

กลุ่มขา้วตะปอน 10 20.00 20.00 32.00 

กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 34 68.00 68.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใชต้ราสินคา้ในชื�อกลุ่มขา้ว 
ชาวนาตะปอนใหญ่เป็น 34 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.00 ตอ้งการใช้ตราสินคา้ในชื�อกลุ่มขา้ว        
ตะปอนเป็น 10 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และตอ้งการใชต้ราสินคา้ในชื�อกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 
เป็น 6 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  16  ร้อยละของตอ้งการลกัษณะรูปแบบตราสินคา้ 
 

ลกัษณะ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

สามเหลี�ยม 8 16.00 16.00 16.00 

สี� เหลี�ยม 7 14.00 14.00 30.00 

วงกลม 35 70.0 70.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการลกัษณะรูปแบบตราสินคา้
ทรงวงกลมเป็น 35 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาตอ้งการลกัษณะรูปแบบตราสินคา้     
ทรงสามเหลี�ยมเป็น 8 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.00 และต้องการลักษณะรูปแบบตราสินค้า         
ทรงสี�เหลี�ยมเป็น 7 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  17  ร้อยละของสีอกัษรที�ท่านตอ้งการให้อยูบ่นบรรจุภณัฑข์า้วสาร 
 

สีอกัษร Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

สีเหลือง 2 4.00 4.00 4.00 

สีเขียว 35 70.00 70.00 74.00 

สีนํ4าเงิน 13 26.00 26.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้สีเขียวอยู่บนบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารเป็น 35 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาตอ้งการให้สีนํ4 าเงินอยู่บนบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารเป็น 13 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.70 และตอ้งการให้สีเหลืองอยูบ่นบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร  
เป็น 2 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  18  ร้อยละของสีพื4นที�ท่านตอ้งการใหอ้ยูบ่นบรรจุภณัฑข์า้วสาร 
 

สีพื4น Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

สีเหลือง 3 6.00 6.00 6.00 

สีเขียว 47 94.00 94.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้สีเขียวอยู่บนบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารเป็น 47 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 94.00 และตอ้งการให้สีเหลืองอยู่บนบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร   
เป็น 3 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  19  ร้อยละของความตอ้งการขนาดในผลิตขา้วสารบรรจุถุง สาํหรับจาํหน่าย 
 

ขนาด Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

1 กิโลกรัม 6 12.00 12.00 12.00 

2 กิโลกรัม 6 12.00 12.00 24.00 

5 กิโลกรัม 31 62.00 62.00 86.00 

10 กิโลกรัม 3 6.00 6.00 92.00 

15 กิโลกรัม 4 8.00 8.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาด     
5 กิโลกรัมเป็น 31 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา ตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาด 1, 2  
กิโลกรัมเป็น 6 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาด 15 กิโลกรัม      
เป็น 4 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 8.00 และตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาด 10 กิโลกรัมเป็น 3 ตวัอยา่ง 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  20  ร้อยละของความตอ้งการให้ราคาที�เหมาะสมในการจาํหน่าย 
 

ราคา Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

16 - 20 บาทต่อ 1 กิโลกรัม 3 6.00 6.00 6.00 

21 - 25 บาทต่อ 1 กิโลกรัม 18 36.00 36.00 42.00 

26 - 30 บาทต่อ 1 กิโลกรัม 29 58.00 58.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการจาํหน่ายขา้วราคา 26 - 30 บาท 
ต่อ 1 กิโลกรัมเป็น 29 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมา ตอ้งการจาํหน่ายขา้วราคา 21 - 25 บาท 
ต่อ 1 กิโลกรัมเป็น 18 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 36.70 และตอ้งการจาํหน่ายขา้วราคา 16 - 20 บาท   
ต่อ 1 กิโลกรัมเป็น 3 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  21  ร้อยละของความตอ้งการสถานที�จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วสาร 
 

สถานที�จดัจาํหน่าย Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

สหกรณ์ชุมชน 25 50.00 50.00 50.30 

ร้านคา้ชุมชน 7 14.00 14.00 64.70 

ตวัแทนจาํหน่ายของกลุ่มชุมชน 18 36.00 36.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการจาํหน่ายขา้วสารที�สหกรณ์ 
ชุมชนเป็น 25 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาตอ้งการจาํหน่ายขา้วสารที�ตวัแทนจาํหน่าย
ของกลุ่มชุมชนเป็น 18 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 36.00 และตอ้งการจาํหน่ายขา้วสารที�ร้านคา้ชุมชน
เป็น 7 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
 จากตาราง 9 - 21 เป็นการเก็บขอ้มูลความตอ้งการในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ทางกลุ่มฯ   
แต่ละครอบครัวส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 4 - 6 คน ไดนิ้ยมเลือกซื4อขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม   
เพื�อเก็บไวรั้บประทาน มีความตอ้งการที�จะผลิตขา้วสารบรรจุถุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 โดยใช ้    
ชื�อกลุ่มว่า กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ โดยมีรูปแบบตราสินค้าออกมาในลักษณะทรงวงกลม         
สีตวัอกัษรที�ใช้คือ สีเขียว ส่วนสีพื4นคือ สีเขียว จดัให้อยู่บนบรรจุภณัฑ์ข้าวสาร ต้องการผลิต
ขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม ขายในราคา 26 - 30 บาทต่อ 1 กิโลกรัม (130 - 150 ต่อ 5 กิโลกรัม) และ
จดัจาํหน่ายที�สหกรณ์ชุมชนเป็นอนัดบัแรก พบวา่ ทางกลุ่มฯ ให้ความร่วมมือในความตอ้งการที�จะ
พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์เพื�อสร้างมูลค่าผลผลิตขา้วสารสู่ตลาดผูบ้ริโภค ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชูเกรียติ  กาญจนภรากูร (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื�อเพิ�มมูลค่า       
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ�น พบว่า การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื�อเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ�น ทาํให้ชุมชน    
ได้รวมกลุ่ม มีการบริหารจดัการ เกิดการเรียนรู้ การเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการแลกเปลี�ยน        
การเรียนรู้เชิงธุรกิจ การตลาด เกิดการปรับตวัจากการผลิตที�ไม่ได้คาํนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ       
รูปแบบผลิตภณัฑ ์และความตอ้งการของผูบ้ริโภค มาเป็นการผลิตที�มีแบบแผน เป้าหมาย และใส่ใจ
ต่อคุณภาพมาตรฐาน เพื�อการคดัสรรผลิตภณัฑที์�ดีออกสู่ตลาด 
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 จากการสรุปความตอ้งการในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนา
ตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการออกแบบและปรับปรุง
รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดงันี4    
 

 
 

ภาพประกอบ  11  แบบร่างบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม แบบที� 1 
 
 ในรูปแบบที� 1 ออกแบบใหพ้ื4นหลงัมีลายเส้นที�โคง้แบบกน้หอย ใหค้วามรู้สึกเคลื�อนไหว 
คลี�คลาย ดูอ่อนช้อย โลโกไ้ดแ้รงบนัดาลใจมาจากกิจกรรมชกัคะเย่อเกวียน จากประเพณีชกัพระบาท 
ซึ� งเป็นประเพณีพื4นบา้นของบา้นตะปอนใหญ่ ใช้ตวัอกัษรที�ร่วมกนัเลือกจากกลุ่มชุมชน ตวัอกัษร
ไม่ติดกนัเนน้การอ่านง่าย สีที�ใชจ้ะเป็นสีเขียวไล่เฉด เหมาะสาํหรับสินคา้เกษตร   
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ภาพประกอบ  12  แบบร่างบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม แบบที� 2 
 

ในรูปแบบที� 2 ออกแบบใหพ้ื4นหลงัมีลายเส้นที�ตรง ให้ความรู้สึกมั�นคง หนกัแน่นแต่งดว้ย
ลายไทยประยุกตดู์สวยงาม โลโกไ้ดแ้รงบนัดาลใจมาจากคุณเพญ็ศรี ญาติวงศ ์การตลาดของกลุ่มฯ 
ให้ความคิดเกี�ยวกบัขา้วจากฝีมือชาวนา หรือดาวในไร่ จึงเลือกใชมื้อนาํมารวมกบัดาว ใชต้วัอกัษร  
ที�ร่วมกนัเลือกจากกลุ่มชุมชน ใส่ลูกเล่นตวัอกัษรคลอ้ยตามโลโกเ้พิ�มความน่าสนใจในชื�อกลุ่มลงไป 
ตวัอกัษรไม่ติดกนัเนน้การอ่านง่าย สีที�ใชจ้ะเป็นสีเขียวไล่เฉด เหมาะสาํหรับสินคา้เกษตร   
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ภาพประกอบ  13  แบบร่างบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม แบบที� 3 
 

 ในรูปแบบที� 3 ออกแบบให้พื4นหลงัมีลายเส้นที�โคง้ ให้ความรู้สึกเคลื�อนไหวอย่างช้า ๆ 
โลโก้ได้แรงบนัดาลใจมาจากคุณสุรินทร์ สิทธิการ รองประธานของกลุ่มฯ ให้ความคิดเกี�ยวกบั
อุปกรณ์ที�ทุกคนต้องนึกถึง คือ เคียว ใช้สําหรับเกี�ยวข้าว จึงนําเคียวมาผสมผสานกับรวงข้าว          
ใส่ชื�อกลุ่มฯ โคง้รับกบัโลโกไ้ดอ้ยา่งลงตวั ตวัอกัษรไม่ติดกนัเนน้การอ่านง่าย สีที�ใชจ้ะเป็นสีเขียว
ไล่เฉด เหมาะสาํหรับสินคา้เกษตร  
 จากภาพประกอบ 11 - 13 แบบร่างบรรจุภณัฑ์ขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม พบวา่ ส่วนใหญ่
ตอ้งการรูปแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารแบบที� 3 เป็น 9 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา 
ตอ้งการรูปแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารแบบที� 2 เป็น 4 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.70 และ
ตอ้งการรูปแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสารแบบที� 1 เป็น 2 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 13.30  
 และผลจากการสรุปแบบร่างบรรจุภณัฑ์ขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม พบว่า ส่วนใหญ่
ตอ้งการรูปแบบโลโก้และบรรจุภณัฑ์ข้าวสารแบบที� 3 เพราะแบบที� 1 มีหมู่บ้านใกล้เคียง              
ได้ออกแบบรูปเกวียนไว ้เกรงว่าจะซํ4 ากัน แบบที� 3 เป็นการลงความเห็นชอบส่วนใหญ่ และ         
ร่วมลงความคิดเห็นว่า โลโก้นี4 สามารถนําไปต่อยอดในการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ผูว้ิจยัจึงนํา        
รูปแบบมาปรับปรุงตามความตอ้งการของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ (ภาพประกอบ 14) พร้อมส่ง
แบบดาํเนินการผลิต   
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ภาพประกอบ  14  รูปแบบบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม 
 
 

 วสัดุที�ใชท้าํบรรจุภณัฑ์ จะเป็นถุงลามิเนต ซีลสามดา้น เป็นซองพลาสติกที�ประกอบดว้ย
ฟิ ล์ ม  OPET ห รื อ เ รี ย ก ย่อ ว่ า  PET  ซึ� ง มี คุ ณ ส ม บัติ ใ น ก า ร กัน อ า ก า ศ แ ล ะ ค ว า ม ชื4 น ไ ด้ ดี                          
มีความใส - วาว ทนต่ออุณหภูมิไดท้ั4งสูง ตํ�า ลามิเนตกบัฟิล์ม LLDPE ซึ� งมีความยึดหยุน่สูง และปิด
ผนึกง่ายเหมาะสําหรับบรรจุสินคา้ ขา้วสาร ฯลฯ ไม่มีผลต่อผลผลิต การบรรจุขา้วสารจะมีการ       
ซีลปิดปากถุงอยา่งมิดชิด 
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 ภายหลังจากการจดัจาํหน่ายในเบื4องตน้ ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ      
ในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี โดยนําเครื� องมือที�ผูว้ิจยัสร้างขึ4นมาขอคาํแนะนําและตรวจสอบความเที�ยงตรง     
ของขอ้คาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื4อหา (Content Validity) 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น          
2 ส่วน คือ ส่วนที�  1 ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที�  2 ความพึงพอใจในการ
ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ จากกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามจาํนวน050 คน สามารถสรุปผลไดด้งัตาราง 22  
 
ตาราง  22  ค่าสัมประสิทธิf ความเชื�อมั�น (Cronbach's Alpha) ของเครื�องมือวิจยั 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.86 14 

 
 จากตาราง 22 พบว่า ค่าความเชื�อมั�นโดยรวม Cronbach's Alpha วิเคราะห์ได้ 0.86            
ค่าสัมประสิทธิf ความเชื�อมั�นมากกวา่00.80  จึงเป็นแบบสอบถามที�ดีมีค่าสัมประสิทธิf ความเชื�อมั�นสูง 
 จากจาํนวนตวัอยา่ง 50 ตวัอยา่ง เกณฑ์ในการแปลผลระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) เป็นเกณฑ์ที� เอาค่าเฉลี�ยที�ได้จากเครื� องมือว ัด                  
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที�กาํหนดของคะแนน กาํหนดค่าเฉลี�ยเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีความหมาย 
ดงันี4   
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายความวา่ ความพึงพอใจมากที�สุด 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายความวา่ ความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายความวา่ ความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายความวา่ ความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.01 - 1.80 หมายความวา่ ความพึงพอใจนอ้ยมาก 
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ตาราง  23  ค่าผลการคาํนวณหาค่าเฉลี�ยของความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของผูผ้ลิต จาํนวน 16 คน โดยแสดงเป็นภาพรวม  

 

ภาพรวม N Mean 

1. ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์   3.75 

ความเหมาะสม ของขนาดบรรจุภณัฑ์ 16 3.94 

ความคงทนแขง็แรง หรือความแน่นหนาที�สามารถรองรับสินคา้ได ้ 16 3.69 

บรรจุภณัฑส์ามารถปกป้องสินคา้ได ้ 16 3.63 

2. ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  3.60 

สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑสื์�อความหมายความเหมาะสมชดัเจน 16 3.81 

แสดงความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 16 3.44 

ขอ้ความที�เป็นจุดขาย/สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได ้ 16 3.69 

ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลาก 16 3.75 

ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑเ์มื�อเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 16 3.31 

3. ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่งและการใชส้อย  3.56 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการผลิต 16 3.56 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการบรรจุ 16 3.63 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการขนส่ง 16 3.50 

4. ดา้นอื�น ๆ  3.90 

แสดงราคาใหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจน 16 3.88 

ความสามารถในการเก็บรักษาสินคา้ 16 3.75 

ความรู้สึกของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ต่อโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารที�แสดงในภาพรวม 

16 4.06 

ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสาร 16 3.70 

 
 จากตาราง 23 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูผ้ลิต ในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.70 ประกอบดว้ย 
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ดา้นการใช้งานของบรรจุภณัฑ ์ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ 
การขนส่ง และการใชส้อย และดา้นอื�น ๆ  
 
ตาราง  24  ค่าผลการคาํนวณหาค่าเฉลี�ยของความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์

ขา้วสารของผูบ้ริโภค จาํนวน 34 คน โดยแสดงเป็นภาพรวม  
 

ภาพรวม N Mean 

1. ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์   3.94 

ความเหมาะสม ของขนาดบรรจุภณัฑ์ 34 4.09 

ความคงทนแขง็แรง หรือความแน่นหนาที�สามารถรองรับสินคา้ได ้ 34 3.82 

บรรจุภณัฑส์ามารถปกป้องสินคา้ได ้ 34 3.91 

2. ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  3.78 

สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑสื์�อความหมายความเหมาะสมชดัเจน 34 4.12 

แสดงความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 34 3.53 

ขอ้ความที�เป็นจุดขาย/สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได ้ 34 3.82 

ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลาก 34 3.94 

ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑเ์มื�อเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 34 3.50 

3. ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่งและการใชส้อย  3.72 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการผลิต 34 3.79 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการบรรจุ 34 3.82 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการขนส่ง 34 3.56 

4. ดา้นอื�น ๆ  4.16 

แสดงราคาใหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจน 34 4.15 

ความสามารถในการเก็บรักษาสินคา้ 34 3.88 

ความรู้สึกของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ต่อโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารที�แสดงในภาพรวม 

 
34 

 
4.44 

ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสาร  3.90 
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 จากตาราง 24 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.90 ประกอบดว้ย 
ดา้นการใช้งานของบรรจุภณัฑ ์ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ 
การขนส่ง และการใชส้อย และดา้นอื�น ๆ 
 
ตาราง  25  ค่าผลการคาํนวณหาค่าเฉลี�ยของความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์

ขา้วสารของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคจาํนวน 50 คน โดยแสดงเป็นภาพรวม  
 

ภาพรวม N Mean 

1. ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์   3.88 

ความเหมาะสม ของขนาดบรรจุภณัฑ ์ 50 4.04 

ความคงทนแขง็แรง หรือความแน่นหนาที�สามารถรองรับสินคา้ได ้ 50 3.78 

บรรจุภณัฑส์ามารถปกป้องสินคา้ได ้ 50 3.82 

2. ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  3.72 

สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑสื์�อความหมายความเหมาะสมชดัเจน 50 4.02 

แสดงความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 50 3.50 

ขอ้ความที�เป็นจุดขาย/สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได ้ 50 3.78 

ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลาก 50 3.88 

ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑเ์มื�อเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 50 3.44 

3. ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่งและการใชส้อย  3.67 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการผลิต 50 3.72 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการบรรจุ 50 3.76 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการขนส่ง 50 3.54 

4. ดา้นอื�น ๆ  4.07 

แสดงราคาใหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจน 50 4.06 

ความสามารถในการเก็บรักษาสินคา้ 50 3.84 

ความรู้สึกของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ต่อโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารที�แสดงในภาพรวม 50 4.32 

ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสาร  3.84 
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 จากตาราง 25 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในการออกแบบโลโก้และ     
บรรจุภณัฑ์ข้าวสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 3.84 
ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ์ ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นความเหมาะสมในการผลิต 
การบรรจุ การขนส่ง และการใชส้อย และดา้นอื�น ๆ 
 ดงันั4นระดบัความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนา
ตะปอนใหญ่ มีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.84 ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์ดา้นรูปแบบ
บรรจุภณัฑ์ ด้านความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง และการใช้สอย และด้านอื�น ๆ     
ในระดบัความพึงพอใจมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนิดา วุฒิมานพ (2548 : บทคดัยอ่) ศึกษา
ส่วนประสมการตลาดที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื4 อข้าวสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซื4อขา้วประเภทขา้วหอมมะลิ รองลงมาคือ 
ขา้วขาว ส่วนใหญ่ซื4อขา้วสารบรรจุถุง โดยขนาดที�ซื4อส่วนใหญ่คือ ขนาด 5 กิโลกรัม ในเรื�องระดบั
ความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดในการซื4อขา้วสารบรรจุถุง พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั    
ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก 
 จากการจดัจาํหน่ายในเบื4องต้น พบว่า มีการรวมกลุ่มนําข้าวเข้าร่วมโครงการ ทาํให ้     
ทางกลุ่มฯ  มีกิจกรรมและมีรายไดเ้พิ�มขึ4น เนื�องจากเดิมกลุ่มฯ ขาดความเชื�อมั�นและเป็นการเริ�มตน้ใหม่ 
จึงมีปริมาณข้าวเข้าร่วมโครงการจํานวนน้อย ทําให้ขาดความต่อเนื�องในการจัดจําหน่าย              
และสามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายทั4งหมดที�เกิดขึ4นในการสีขา้วต่อปี (บาทต่อปี) ดงันี4  
 อตัราค่าแรงวนัละ 300 บาท (กาํหนดอตัราโดยค่าแรงขั4นตํ�า) จาํนวนผูป้ฏิบติังาน 1 คน
รวมค่าแรงงาน 300 บาทต่อวนั อตัราการกินกระแสรวม 15 แอมแปร์ คิดเป็น 3.90 กิโลวตัต ์          
ต่อชั�วโมงหรือ 13.2 บาทต่อชั�วโมง คิดจากราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเดือนมกราคม 2557 ที�หน่วยละ      
2.5 บาท เวลาการทาํงานของเครื�อง 6 ชั�วโมงต่อวนั เนื�องจากจะไดข้า้วเปลือกจากสมาชิกมาเป็น
กระสอบ 20 กิโลกรัมไม่ต่อเนื�อง ทาํงานปีละ 150 วนัในช่วงฤดูเก็บเกี�ยว ค่าบาํรุงรักษา 4 บาทต่อวนั 
ดาํเนินการผลิตที�ได้ เฉลี�ย 300 กิโลกรัมขา้วเปลือกต่อวนั สําหรับตน้ทุนคงที�มาจากการคาํนวณ      
ค่าใชจ่้ายในการสร้างเครื�องสีขา้ว พบวา่ ตน้ทุนคงที� 10,280 บาทต่อปี 
 ตน้ทุนวตัถุดิบขา้วเปลือกพนัธ์ุหอมมะลิ 105 และกข31 ของชุมชน ขา้วเปลือกราคา 
14,500 และ 9,500 บาทต่อตนั ตามลาํดบั โดยดาํเนินการผลิตเฉลี�ย 300 กิโลกรัมขา้วเปลือกต่อวนั  
 ตน้ทุนวตัถุดิบราคาขา้วเปลือก  =  2,850 x 150 
    =  427,500 บาทต่อปี 
 ตน้ทุนบรรจุภณัฑ์  4.80 บาทต่อใบ บรรจุ 5 กิโลกรัม แบ่งเป็นขา้วหอมมะลิ 105 และ   
กข31 ใชบ้รรจุภณัฑอ์ยา่งละ 20 ใบต่อวนั ตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ ์40 ใบต่อวนั หรือ 6,000 ใบต่อปี 
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 ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์ =  4.80 x 6,000 
    =  28,800  บาทต่อปี 
 ค่าจา้งแรงงาน (W)  =  300 x 150 
    = 45,000  บาทต่อปี 
 
 ค่าไฟฟ้า (E)  =   3.90 x 2.5 x 6 x 150  
    =   8,775  บาท/ปี 
 ค่าบาํรุงรักษา (M)   =  4 x 150  
    = 600  บาทต่อปี 
 ค่าตน้ทุนแปรผนั   =  ตน้ทุนวตัถุดิบ+บรรจุภณัฑ+์W + E + M  
    =    427,500+28,800+45,000+8,775+ 600      
    =   510,675 บาทต่อปี  
 ดงันั4นค่าใชจ่้ายทั4งหมด(AC) =  ตน้ทุนคงที� + ตน้ทุนแปรผนั 
    =   10,280 + 510,675 
    =   520,955 บาทต่อปี 
 ตน้ทุนการสีขา้วถุง 5 กิโลกรัม =   520,955 / 22,800      
    =   114.25 บาทต่อถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม 
 ตั4งราคาขายขา้วหอมมะลิ 105 ที�ราคา 150 บาทต่อถุง กาํไรต่อถุง ถุงละ 35.75 บาท  
ดงันั4นกาํหนดราคาขาย ที�ราคา 150 บาทต่อถุง 1 ปีผลิตได ้3,000 ถุง  
 จึงมีรายได ้ =  150 x 3,000  
    =  450,000 บาทต่อปี  
 จะไดก้าํไร  =  450,000 - (114.25 x 3,000) 
    =  107,250 บาทต่อปี 

 และขา้วกข31 ที�ราคา 130 บาทต่อถุง กาํไรต่อถุง ถุงละ 15.75 บาท 
ดงันั4นกาํหนดราคาขาย ที�ราคา 130 บาทต่อถุง 1 ปีผลิตได ้3,000 ถุง  
 จึงมีรายได ้ =  130 x 3,000  
    =  390,000 บาทต่อปี  
 จะไดก้าํไร  =  390,000 - (114.25 x 3,000) 
    =  47,250 บาทต่อปี 
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 จากการคาํนวณค่าใช้จ่ายทั4งหมดที�เกิดขึ4 นในการสีขา้วต่อปี (บาทต่อปี) ชุมชนผลิต
ขา้วเปลือกพนัธ์ุหอมมะลิ 105 และกข31 โดยดาํเนินการผลิตเฉลี�ย 300 กิโลกรัมขา้วเปลือกต่อวนั 
บรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ ์40 ใบต่อวนั หรือ 6,000 ใบต่อปี ตั4งราคาขาย 150 และ
130 บาทต่อถุง ตามลาํดบั หักค่าใช้จ่ายทั4งหมดจะได้กาํไรต่อถุง ถุงละ 35.75 และ 15.75 บาท          
ตามลาํดบั ดงันั4น 1 ปีชุมชนจะผลิตขา้วสารบรรจุถุงได ้6,000 ถุง ชุมชนจะมีรายได ้840,000 บาท  
ต่อปี และไดก้าํไร 154,500 บาทต่อปี 
 
ผลการศึกษาแนวทางการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ข้าวสารอย่างยั�งยนื 

 จากการศึกษาแนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ขา้วสาร โดยใช้เครื�องมือการวิเคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมปัจจยัภายในและภายนอกของชุมชนตะปอน ผูว้ิจยัได้ร่วมประชุมกลุ่ม โดยมี       
คุณไว  กิจปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล และคุณชะลอ ปุรณะ ประธานกลุ่ม ฯ       
พร้อมสมาชิกกลุ่มฯ เขา้ร่วมการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์การจดัจาํหน่ายขา้วสารในเบื4องตน้     
พบวา่  
 จุดแข็ง (Strength) ของกลุ่มฯ 

 1. กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ หนัมารวมกลุ่มเพื�อส่งผลผลิตเขา้สู่โรงสีชุมชน ส่งผลให้
ผลผลิตขา้วเปลือกที�ผา่นการแปรรูปเป็นขา้วสารมีราคาสูงขึ4น ทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชน 
 2. ชุมชน มีประสบการณ์และความสามารถสูงในการดาํเนินการผลิต 
 3. ทาํเลที�ตั4งเหมาะสมใกลแ้หล่งวตัถุดิบ การขนส่งวตัถุดิบที�สะดวก ทาํให้มีตน้ทุน       
ในการขนส่งดา้นวตัถุดิบที�ต ํ�า 
 4. มีการแบ่งหนา้ที� และการรวมกลุ่มที�เขม้แขง็ 
     จุดอ่อน (Weakness) ของกลุ่มฯ 

 1. เนื�องจากนาขา้วเป็นนาปี ทาํใหต้อ้งมีการวางแผนดาํเนินการล่วงหนา้อยา่งระมดัระวงั 
 2. กาํลงัผลิตที�ค่อนขา้งใชเ้วลานอนพอสมควร ทาํใหข้าดความต่อเนื�องในการออกสู่ตลาด 
 3. ความชาํนาญดา้นการตลาดนอ้ย 
     โอกาส (Opportunities) ของกลุ่มฯ 

 1. จากการมีบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง มีความน่าเชื�อถือเพิ�มขึ4นทาํให้มีการขยายตลาด
 2. ราคาขา้วสารถูกกวา่ตลาด 
 3. มีทีมงานวจิยัและพฒันาทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพยิ�งขึ4น 
 4. ข้าว เป็นอาหารที�อยู่คู่กับคนไทยมานาน และเป็นอาหารที�ได้รับความนิยมจาก            
ผูบ้ริโภคมาโดยตลอด ทาํใหสิ้นคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ 
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     อุปสรรค (Threat) ของกลุ่มฯ 

 1. ประสบปัญหาดา้นวตัถุดิบที�ไม่สามารถควบคุมได ้  
 2. ขา้วมีผูผ้ลิตในพื4นที�ใกลเ้คียง ทาํใหมี้คู่แข่งในตลาด 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผูว้ิจยัได้นํามาข้อมูลทั4งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ  
ความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์ เรียกวา่ TOWS Matrix เป็นการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั มาวเิคราะห์เพื�อกาํหนดออกมาเป็นกลยทุธ์ประเภทต่าง ๆ ดงันี4  
 SO  กลยุทธ์เชิงรุกใชจุ้ดแข็งกุมโอกาส ใชโ้อกาสที�ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในขา้วสาร  
ชุมชนที�มีบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง มีความน่าเชื�อถือ ราคาข้าวถูกกว่าโรงงานผลิตเชิงพานิชย ์ 
เนื�องจากเป็นกลุ่มชุมชน ทาํใหต้น้ทุนการพฒันาตํ�า มีโอกาสแข่งขนัไดสู้ง 
 ST  กลยุทธ์เชิงป้องกนัใช้จุดแข็งหลีกเลี�ยงอุปสรรค สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอื�น   
เพื�อหาวตัถุดิบที�จาํเป็นต่อการผลิต 
 WO  กลยุทธ์เชิงแกไ้ขเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ราชการ เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ในการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง
โดยมีทีมงานวิจยัและพฒันาทาํให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพยิ�งขึ4น ตามมาตรฐานสินคา้เกษตร ทาํให ้     
สินคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ 
 WT  กลยุทธ์เชิงรับลดจุดอ่อนหลีกเลี�ยงอุปสรรค ขอให้มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
และหน่วยงานราชการสนับสนุนทางด้านข้อมูลความรู้ เพื�อพัฒนาลดจุดอ่อนอย่างถูกต้อง            
ตามหลกัวชิาการ 
 จากนั4นผูว้ิจยัแนะนาํการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เพื�อวิเคราะห์หาจุดอ่อน 
หรือจุดแขง็ของสินคา้และบริการในดา้นการตลาดร่วมกนั พบวา่  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ของกลุ่มฯ 
 กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่มีบรรจุภณัฑ์เป็นมาตรฐานมากขึ4น นํ4 าหนกัสุทธิ 5 กิโลกรัม 
เป็นที�นิยมของผูบ้ริโภค และดว้ยกรรมวิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ จึงนาํเสนอสินคา้เนน้อนามยั
ปลอดสารพิษของผลิตภณัฑ์ ทาํให้ผลิตภณัฑ์ขา้วสารมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ4น ซึ� งเป็นการเพิ�ม    
อีกหนึ�งทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
 ดา้นราคา (Price) 
 เสนอราคาสินคา้ในระดบั Standard ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม เนื�องจากโรงสี  
ชุมชนเป็นโรงสีขนาดเล็ก ตั4 งใกล้แหล่งวตัถุดิบ ทําให้ต้นทุนการผลิตตํ� า ซึ� งราคาจะถูกกว่า
โรงงานผลิตเชิงพาณิชย ์ 
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 ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) 
 เลือกช่องการจดัจาํหน่ายที�เขา้ถึงผูบ้ริโภค เริ�มจากที�ตั4งของกลุ่มฯ ซึ� งเป็นสถานที�สําหรับ
รวมกลุ่มและประชุมกลุ่มของบา้นตะปอนใหญ่ จึงเป็นที�รู้จกัของผูบ้ริโภคบางส่วน อยูใ่กลโ้รงสีผลิต 
ทาํใหไ้ม่เสียค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 
 ดา้นกิจกรรมทางการตลาด (Promotion) 
 วางเฉพาะบางช่องทาง เช่น สหกรณ์ชุมชน เพราะเป็นสถานที�สนบัสนุนการจาํหน่าย  
ผลิตภณัฑใ์นชุมชน เป็นการเริ�มตน้ที�ทาํใหค้นในตาํบลตะปอนรู้จกักบัผลิตภณัฑ์ขา้วสาร ของกลุ่มขา้ว
ชาวนาตะปอนใหญ่ 
 จากการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มปัจจยัภายในและภายนอก และการวิเคราะห์หาจุดอ่อน 
หรือจุดแข็งของสินคา้และบริการในด้านการตลาด พบว่า กลุ่มฯ ให้ความสําคญัในการวิเคราะห์ 
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะร่วมกนั สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์     
สู่ตลาดผูบ้ริโภค โดยการใช้โอกาสที�ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในขา้วสารชุมชนที�มีบรรจุภณัฑ ์   
เป็นของตวัเอง มีความน่าเชื�อถือ ราคาข้าวถูกกว่าโรงงานผลิตเชิงพานิชย์ เนื�องจากเป็นผูผ้ลิต   
ขนาดเล็กทาํใหต้น้ทุนการพฒันาตํ�า มีโอกาสแข่งขนัไดสู้ง สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอื�น เพื�อหา
วตัถุดิบที�จาํเป็นต่อการผลิต ไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ในการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง โดยมีทีมงานวิจยัและพฒันาทาํให้
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพยิ�งขึ4น ทาํใหสิ้นคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ และไดก้ารสนบัสนุนทางดา้น
ขอ้มูลความรู้ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื�อพฒันาลดจุดอ่อน
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ส่วนการสร้างจุดแข็งของสินคา้และบริการในดา้นการตลาด พบว่า 
กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่มีบรรจุภณัฑเ์ป็นมาตรฐานมากขึ4น นํ4 าหนกัสุทธิ 5 กิโลกรัม เป็นที�นิยม
ของผูบ้ริโภค และดว้ยกรรมวิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ จึงนาํเสนอสินคา้เนน้อนามยัปลอดสารพิษ
ของผลิตภณัฑ์ ทาํให้ผลิตภณัฑ์ขา้วสารมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ4น ซึ� งเป็นการเพิ�มอีกหนึ�งทางเลือก
ให้แก่ผูบ้ริโภค เสนอราคาสินคา้ในระดบั Standard ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม เนื�องจาก  
โรงสีชุมชนเป็นโรงสีขนาดเล็ก ตั4งใกลแ้หล่งวตัถุดิบ ทาํให้ตน้ทุนการผลิตตํ�า ซึ� งราคาจะถูกกว่า     
โรงงานผลิตเชิงพาณิชย ์เลือกช่องการจดัจาํหน่ายที�เขา้ถึงผูบ้ริโภค เริ�มจากที�ตั4งของกลุ่มฯ ซึ� งเป็น
สถานที�สําหรับรวมกลุ่มและประชุมกลุ่มของบา้นตะปอนใหญ่ จึงเป็นที�รู้จกัของผูบ้ริโภคบางส่วน 
อยู่ใกล้โรงสีผลิต ทาํให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง วางจาํหน่ายที�สหกรณ์ชุมชน เพราะเป็น   
สถานที�สนบัสนุนการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นชุมชน เป็นการเริ�มตน้ที�ทาํให้ผูบ้ริโภคในตาํบลตะปอน
รู้จกักบัผลิตภณัฑข์า้วสารของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
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ผลการศึกษาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 จากการศึกษาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการเลือกใช ้ 
เครื�องมือการวิเคราะห์ความชื4นขา้ว เพื�อเพิ�มคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง แบ่งออกเป็นก่อนและหลงั
บรรจุถุง ใช้พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 ในการส่งตรวจ พบว่า การวิเคราะห์ความชื4นขา้วดาํเนินงาน     
ทั4งหมด 2 ครั4 ง ครั4 งละ 3 ซํ4 า ดงันี4  
 
ตาราง  26  ค่าปริมาณความชื4นของตวัอยา่งขา้วเปลือกที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1   
 

ระดบัความชื4น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื4นที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 i(X 1) 
(ร้อยละ) 

X1 X2 X3 X4 X5 X  
14.10 - 18.00 13.30 13.50 13.40 - - 13.40 
18.10 - 22.00       
22.10 - 26.00       

 

ตาราง  27  ค่าปริมาณความชื4นของตวัอยา่งขา้วเปลือกที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 2  
 

ระดบัความชื4น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื4นที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 i(X 1) 
(ร้อยละ) 

X1 X2 X3 X4 X5 X  
14.10 - 18.00 13.20 13.20 13.10 - - 13.20 
18.10 - 22.00       
22.10 - 26.00       

 
 จากตาราง 26 - 27 พบวา่ ผลการตรวจความชื4นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน
สินคา้เกษตร มกษ.4004-2555 โดยขา้วเปลือกที�จะนาํไปเก็บรักษา หรือก่อนนาํมาสีบรรจุถุงจะตอ้ง
มีความชื4นไม่เกินร้อยละ 15 
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ตาราง  28  ค่าปริมาณความชื4นของตวัอยา่งขา้วสารที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 
 

ระดบัความชื4น
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื4นที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 i(X 1) 
(ร้อยละ) 

X1 X2 X3 X4 X5 X  
14.10 - 18.00 13.20 13.20 13.00 - - 13.10 
18.10 - 22.00       
22.10 - 26.00       

 

ตาราง 29 ค่าปริมาณความชื4นของตวัอยา่งขา้วสารที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 2 
 

ระดบัความชื4น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื4นที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 i(X 1) 
(ร้อยละ) 

X1 X2 X3 X4 X5 X  
14.10 - 18.00 13.30 13.20 13.20 - - 13.20 
18.10 - 22.00       
22.10 - 26.00       

 
 จากตาราง 28 - 29 พบวา่ ผลการตรวจความชื4นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน
สินคา้เกษตร มกษ. 4004-2555 โดยขา้วสารที�บรรจุถุงจะตอ้งมีความชื4นไม่เกินร้อยละ 14 
 
 จากการวิเคราะห์ความชื4นขา้ว พบวา่ ผลการตรวจความชื4นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4004-2555 โดยข้าวเปลือกที�จะนําไปเก็บรักษา หรือก่อนนํามาสี    
บรรจุถุง จะตอ้งมีความชื4นไม่เกินร้อยละ 15 และขา้วสารที�บรรจุถุงจะตอ้งมีความชื4นไม่เกินร้อยละ 14 
ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติศกัดิf  วสันติวงศ์ และคณะ (2554 : 138) ศึกษาการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที�ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงโดยมีจุดวิกฤต                   
ที�ตอ้งควบคุม (Critical Control Point; CCP) ไดแ้ก่ การรับขา้วเปลือกและขา้วสารที�ความชื4น       

ร้อยละ ≤ 14.00 + 0.50 และร้อยละ ≤ 13.50 + 0.50 ตามลาํดบั และการลดความชื4นขา้วเปลือก       
ค่าจาํกดัวกิฤต (Critical Limit) คือ ปริมาณความชื4นขา้วเปลือกและขา้วสารตอ้งไม่เกินร้อยละ 14 




