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Abstract
This research aimed to study the principles and procedures of systematic product
development and transfer knowledge on systematic product development to empower the
community. The results were as follows: 1) In terms of management and raw materials, Ban Than-Om
Community members purchased local raw materials; 2) In terms of production, the community had
a clear and systematic production plan in packaging design and branding. The researchers,
students, and community members had discussed and exchanged knowledge that led to the
packaging and brand prototype; and 3) In terms of knowledge transfer, the researchers created
a tool to survey the sample size of 300 people. It found that the consumers’ buying decision
gave the highest score in all aspects. Buying frequency was mostly twice per week with a buying
quantity of 200 grams per purchase. Buying channel was mostly from the local market for their
own consumption. The most preferred choice for consumer buying decision was packaging size
and carrying convenience and the most preferred product was sour chili paste. Based on the
consumer survey results, Ban Than-Om Community members applied the information for product
development and variation by including the production of sour chili paste. After a survey, the
cooperation, unity, and exchange of knowledge occurred. Moreover, the community started to use
cost and profit analysis system and official accounting. Product weight, quantity, and production
time were also recorded with a better management system.
Keywords: systematic product development, consumer behavior, chili paste
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาหลักการและขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบ และถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชน สรุปได้ ดังนี้
1) ด้านการจัดการและการจัดซือ้ วัตถุดบิ ทางกลุม่ สมาชิกชุมชนบ้านทอน-อมจัดซือ้ วัตถุดบิ ภายในท้องถิน่ 2) ด้าน
การผลิต กลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านทอน-อมมีแผนการผลิตที่ชัดเจนและเป็นระบบ ส�ำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้า กลุม่ สมาชิกชุมชนบ้านทอน-อมมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างทีมวิจยั และนักศึกษา จนได้
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเป็นสินค้าต้นแบบ 3) การถ่ายทอดความรู้ มีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ส�ำรวจ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 300 คน พบว่า ผู้ตอบแบบส�ำรวจมีความคิดเห็นต่อความต้องการในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ซื้อแต่ละครั้งในปริมาณ 2 ขีด ส่วนใหญ่เลือกซื้อใน
ตลาดสดเพือ่ บริโภคเอง เลือกขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทพี่ อเหมาะต่อการบริโภคและถือ/หิว้ และเลือกซือ้ น�ำ้ พริกแกงส้ม
มากที่สุด ทางกลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านทอน-อมได้น�ำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยท�ำการผลิตน�้ำพริกแกงส้ม
เพื่อเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังท�ำให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน มีระบบการคิดราคาต้นทุน ก�ำไร และการลงบัญชีอย่างเป็นทางการ มีการจดบันทึกน�้ำหนัก จ�ำนวน
ปริมาณ ระยะเวลาในการผลิตและมีการจัดการที่เป็นระบบเพิ่มมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบ พฤติกรรมของผู้บริโภค น�้ำพริกแกง
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บทน�ำ
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปน�้ำพริกแกงบ้านทอน-อม ต�ำบลช่องไม้แก้ว อ�ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ใน
ปัจจุบนั เป็นกลุม่ อาชีพทีม่ ภี มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการผลิตน�ำ้ พริกแกง เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคในเขตอ�ำเภอทุง่ ตะโก
และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้น�ำกลุ่มมีความมุ่งมั่น เสียสละ และท�ำจริง จึงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกชุมชน
บ้านทอน-อม จากการทีท่ มี วิจยั ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ พบปะ และสอบถามข้อปัญหาเบือ้ งต้นของกลุม่ กับคุณจินตนา ไพบูลย์
ตัวแทนกลุ่มชุมชนบ้านทอน-อม พบว่า สิ่งที่กลุ่มชุมชนต้องการ คือ ให้นักวิชาการเข้าไปช่วยเสริมเรื่องการเพิ่ม
มูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึน้ จากความเห็นของ พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2556) พบว่า
มีแรงผลักดันทีส่ ำ� คัญอยู่ 3 ประการ ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญท�ำให้ผปู้ ระกอบธุรกิจต้องเริม่ ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ
ลูกค้า คู่แข่งขันในตลาด และ องค์ความรู้และเทคโนโลยี จากประเด็นปัญหาของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปน�้ำพริก
แกงบ้านทอน-อม พบว่า แม้ว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะช่วยกันผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชน เพื่อการ
ท�ำธุรกิจโดยการผลิตสินค้า และการให้บริการอื่น ๆ แต่ทางกลุ่มชุมชนยังต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�้ำพริกแกงชุมชนบ้านทอน-อม อ�ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และน�ำความรู้ที่ได้
เกีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ จัดท�ำกรอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และการจัดท�ำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์โดยย่อ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�ำเสนอสู่ตลาดร่วมกับชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปน�้ำพริกแกงบ้านทอน-อม ในการผลิต
น�ำ้ พริกแกง เพือ่ ใช้ในการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนกลุม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน�ำ้ พริกแกงบ้านทอน-อมในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาหลักการและขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบร่วมกับสมาชิกกลุม่ ชุมชนบ้านทอน-อม
อ�ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร น�ำมาจัดท�ำกรอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และการจัดท�ำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
โดยย่อ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�ำเสนอสู่ตลาด
2. ถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบกลับสูช่ มุ ชนกลุม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน�ำ้ พริก
แกงบ้านทอน-อม อ�ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
3. เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปน�้ำพริกแกง ชุมชนบ้านทอน-อม ในแง่
การเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบ
- ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศจี สุวรรณศรี (2551) กล่าวว่า “การพัฒนาผลิตภัณฑ์มวี ตั ถุประสงค์มากมาย และมีลกั ษณะครอบคลุม
กว้างขวาง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างผลก�ำไรและเพื่อความอยู่รอดของบริษัท
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โดยทั่วไปสามารถรวบรวมความหมายของค�ำว่า “ผลิตภัณฑ์ใหม่” ออกเป็น 7 ประเภท” (ศจี สุวรรณศรี, 2551:
2) สอดคล้องกับ ปริญ ลักษิตานนท์ (2544) คือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการขยายสายการผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตที่มีอยู่ (line extensions) การสร้าง
แนวคิดใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม (repositioned existing product) ผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูเ่ ดิมแต่ปรับเปลีย่ นรูปแบบใหม่
(new form of existing products) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงสูตรที่มีอยู่แล้ว (reformulation of
existing product) ผลิตภัณฑ์ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ (new packaging of existing products) ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นนวัตกรรม (innovative products/ make changes in an existing product) และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ (creative product/bring into existence, the rare, never before-seen product)
(ปริญ ลักษิตานนท์, 2544: 263-266)
Fuller (1994) กล่าวว่า “บริษัทผลิตอาหารจ�ำเป็นต้องแสวงหาก�ำไร และหาวิธีรักษาตลาดผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแนวทางหนึ่งของบริษัทที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจด�ำเนินต่อ
ไปได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ หลักการและขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบ” (Fuller, 1994: 6)
สอดคล้องกับ ศจี สุวรรณศรี (2551) อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประสบ
ความส�ำเร็จ ต้องกระท�ำร่วมกับการจัดการและการควบคุมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน มีการประเมินผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน มีทีมงานที่ดี มีระเบียบวินัย เข้าใจวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้บทบาทและหน้าที่เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มีขั้นตอนมากมาย และแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน

พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
การศึกษาความคิดเห็นหรือทัศนคติ และความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันควรด�ำเนินการ
ทั้งก่อนและหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคซึ่งประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตด้วย ซึ่งการศึกษานั้นควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ มีความต้องการอย่างไร ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อ
เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ทกี่ ำ� ลังจะท�ำการพัฒนา เนือ่ งจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็นผลสะท้อนของการตัดสินใจซือ้
ของผู้บริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการได้รับมา การบริโภค และการจัดอันเกี่ยวกับสินค้า บริการ
เวลา และความคิด โดยหน่วยตัดสินใจซื้อ (คน) ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง (Hoyer & Macinnis, 1997
อ้างใน ดารา ทีปะปาล, 2542: 3) (Hoyer & Macinnis, 1997 อ้างใน ดารา ทีปะปาล, 2542: 3)

น�้ำพริกแกง (Chili Paste or Nam Phrik Kaeng)
น�ำ้ พริกแกง หมายถึง “ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากเครือ่ งเทศและสมุนไพรต่าง ๆ เช่น พริกสด พริกแห้ง หัวหอม
กระเทียม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด บดผสมให้เข้ากัน อาจมีส่วนประกอบอื่น เช่น กะปิ น�้ำตาล น�้ำปลา เกลือ แล้ว
อาจผสมกับกะทิ หรือน�้ำมันบริโภค ตามส่วนประกอบของน�้ำพริกแต่ละชนิด และอาจน�ำไปให้ความร้อนหรือ
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
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ไม่ก็ได้ น�ำไปประกอบอาหารได้ทันที” (ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2556: 1)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รัชนี เสาร์แก้ว และศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ (2555) ศึกษาการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน บ้านสันทรายต้นกอก ตาบลฟ้าฮ่าม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั เพือ่ วิเคราะห์ระบบการผลิตซึง่ น�ำกลุม่ ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยอาศัยองค์ความรูจ้ ากอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่
ของวิสาหกิจชุมชน และ เพื่อเสริมสร้างวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (good practice) ของระบบการผลิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า เป็นกลุ่มผลิตที่มีการ
ผลิตตามความถนัดของผู้ผลิตหรือสมาชิกเป็นหลัก ทั้งสองกลุ่มมีความต้องการพัฒนาด้านการผลิตสินค้าและ
การออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน รวมถึง
การค้นหาวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาระบบการผลิตให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ซึง่ เป็นศักยภาพทีน่ ำ� ไปสูก่ ารพึง่ พาตนเอง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เตชธรรม สังข์คร และนงลักษณ์ ผุดเผือก (2557) ศึกษาการผลิตเครือ่ งแกงของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและกระบวนการผลิตเครื่องแกงของผู้ประกอบ
การวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นงานวิจัยเชิงส�ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิด
มีโครงสร้างเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนผลิตเครือ่ งแกง
เพือ่ จ�ำหน่าย 3 ชนิด ได้แก่ เครือ่ งแกงส้ม เครือ่ งแกงคัว่ และเครือ่ งแกงเขียวหวาน ต้นทุนการผลิตเครือ่ งแกงส้ม
เท่ากับ 101.04 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนเครื่องแกงคั่วเท่ากับ 85.66 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนเครื่องแกง
เขียวหวานเท่ากับ 95.13 บาทต่อกิโลกรัม ส�ำหรับกระบวนการผลิตเครื่องแกงทั้ง 3 ชนิด มีขั้นตอนการผลิต
ไม่แตกต่างกันจะแตกต่างกันเพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
จารี โสภา และคณะ (2547) ศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์นำ�้ พริกของกลุม่ พัฒนาสตรีบา้ นป่าเหมือด หมู่ 9 ต�ำบลเวียงพางค�ำ อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการบริหารและการจัดการกลุ่มด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิตและด้านตลาด
ปัญหาอุปสรรค และศักยภาพของกลุ่มในการพัฒนาการบริหารและการจัดการของกลุ่มรวมถึงการจัดการเรียนรู้
และการถ่ายทอด หลังจากทีไ่ ด้รบั การพัฒนาแล้วกลุม่ มีระบบในการบริหารและการจัดการทัง้ สมาชิกและแรงงาน
จนถึงสวัสดิการภายในกลุม่ ด้านวัตถุดบิ กลุม่ มีวธิ กี ารและขัน้ ตอนในการจัดซือ้ การจัดเก็บรักษาและการน�ำไปใช้
อย่างเป็นระบบ กลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านทอน-อมมีการจัดการที่เป็นระบบ โดยจากเดิมมีการผลิตแบบง่าย ๆ ไม่มี
การวางแผนการผลิต ผลิตตามใจผูผ้ ลิต โดยไม่ได้ดคู วามต้องการของผูบ้ ริโภค แต่เมือ่ มีการศึกษาข้อมูลจากกลุม่
ผูบ้ ริโภคแล้ว ก็ได้นำ� กลับมาพัฒนากระบวนการผลิตเดิมให้มรี ะบบการผลิตมากขึน้ และเป็นไปตามความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคมากขึน้ เช่น ปริมาณของน�ำ้ พริกทีบ่ รรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจนมีการเพิม่
ช่องทางการตลาด มีแผนมีขั้นตอนในการผลิตที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการผลิต การจัดระบบบัญชีและการเงิน
มีแผนค่าใช้จา่ ย ผลิตภัณฑ์ทกี่ ลุม่ ท�ำการแปรรูป เน้นคุณภาพความสะอาดและความอร่อย น�ำภูมปิ ญ
ั ญามาประยุกต์
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เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการตลาด กลุม่ ได้ทำ� การขยายตลาด สร้างเครือข่ายร้านค้าเชิงพืน้ ทีท่ หี่ ลากหลาย

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิดการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�้ำพริกแกงชุมชนบ้านทอน-อม อ�ำเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สามารถน�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้

ง

ู

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�้ำพริกแกงชุมชนบ้านทอน-อม อ�ำเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�้ำพริกแกงชุมชนบ้านทอน-อม อ�ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวิธีด�ำเนินการวิจัยของแต่ละขั้นตอนในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริโภคน�้ำพริกแกง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคน�้ำพริกแกงเดิมในเขตอ�ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และกลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มใหม่ในเขตอ�ำเภอหลังสวน โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
		
โดย

n=

N
1 + Ne2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้

ผู้วิจัยใช้การสอบถามจากผู้ขายตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล โดยดูจากจ�ำนวนลูกค้าต่อเดือน และ
น�ำมาก�ำหนดจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ จ�ำนวนผูบ้ ริโภคต่อเดือนประมาณ 1,000 คน ยอมให้เกิดความคลาดเคลือ่ น
ได้ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ
			

n=

1,000
1 + 1,000(0.05)2

			

n=

285.71  � 286 		

ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น
300 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling Method) โดย
เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) หมายถึง การที่ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกหน่วยตัวอย่างโดยยึดหลักความสะดวกเป็นส�ำคัญ เนื่องจากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีนี้เป็นการเลือก
ตัวอย่างที่ขึ้นกับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านเวลา และความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลของ
ผูว้ จิ ยั และเหมาะส�ำหรับการวิจยั ทีย่ งั ไม่มขี อ้ มูลพืน้ ฐานสนับสนุนหรือเป็นการวิจยั น�ำร่อง (ประไพพิมพ์ สุธวี สินนนท์
และประสพชัย พสุนนท์, 2559)
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) โดยมีกลุม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน�ำ้ พริกแกงบ้านทอน-อม เป็นกลุม่ อาชีพทีม่ ภี มู ปิ ญ
ั ญาด้านการท�ำน�ำ้ พริก
แกงเผ็ด โดยมีสมาชิกของกลุม่ ประมาณ 20 คน เนือ่ งจากการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมเป็นการมีสว่ นร่วมในการท�ำงาน
เพื่อท�ำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น เป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตของผู้ร่วมวิจัย เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้
ความรู้ การปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใช้ความรูส้ ะท้อนผลการปฏิบตั ทิ มี่ าจากการใช้ความรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมทีม่ คี วามหมาย
ของการเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลง การสร้างความรักความผูกพันและความหวังในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง คือ 1) การพัฒนาจิตส�ำนึกอย่างมีวิจารณญาณของนักวิจัยและผู้ร่วม
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วิจัย 2) พัฒนาชีวิตของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย และ 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2555) การประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนือ้ หาส�ำหรับการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม โดยท�ำการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�ำ้ พริกแกงชุมชน
บ้านทอน-อม และน�ำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดท�ำกรอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และการจัดท�ำ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์โดยย่อ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�ำเสนอสู่ตลาดร่วมกับชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
น�้ำพริกแกงบ้านทอน-อม ในการผลิตน�้ำพริกแกง เพื่อใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
แปรรูปน�้ำพริกแกงบ้านทอน-อมในอนาคต อาทิ การเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ไปพร้อมกัน โดยเนื้อหาเป็นการศึกษาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ และศึกษาพฤติกรรม
และความต้องการของผู้บริโภคด้วย โดยมีรายละเอียดวิธกี ารศึกษา ดังนี้
1. จัดเวทีรว่ มกันระหว่างนักวิจยั สมาชิกกลุม่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ทมี วิจยั ได้ศกึ ษาภูมปิ ญ
ั ญา
เดิมในการท�ำน�้ำพริกแกงของกลุ่มแปรรูปน�้ำพริกแกงบ้านทอน-อม เพื่อวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาของ
ชุมชนและเหตุปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. น�ำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดท�ำกรอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และการจัดท�ำราย
ละเอียดของผลิตภัณฑ์โดยย่อ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�ำเสนอสู่ตลาดร่วมกับชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปน�้ำพริก
แกงบ้านทอน-อม
3. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอทุ่งตะโก และ
มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ในเขตอ�ำเภอหลังสวน จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300
ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม คือ เป็นข้อมูลพฤติกรรม แนวโน้ม และความต้องการของผูบ้ ริโภค
น�ำ้ พริกแกง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อความแบบมาตราส่วน (Likert Scale) ซึง่ จะใช้คาํ ถามทีแ่ สดงระดับ
การวัดข้อมูล ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งของข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) การวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research) 2) การเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคน�้ำพริกแกง อ�ำเภอทุ่งตะโก และ
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ในเขตอ�ำเภอหลังสวน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 300 ตัวอย่าง เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น�้ำพริกแกงอย่างมีระบบ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�้ำพริกแกง เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

63

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�ำ้ พริกแกงชุมชนบ้านทอน-อม อ�ำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยน�ำข้อมลที่ได้จากแบบสอบถามมาถอดรหัสตัวเลขและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) ร้อยละ (percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research)
ได้จากการจัดประชุมร่วมกันมาวิเคราะห์สรุปเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อน�ำไปสรุปผลการวิจัย (โยธิน
แสวงดี, 2557)

ผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบ
1. การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการการผลิต
ในการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการการผลิต ในกระบวนการนี้จะมีการจัดการด้านวัตถุดิบ
ด้านการผลิต และการบริหารและการจัดการระบบบัญชี
1) การจัดการและการจัดซื้อวัตถุดิบ
ทางกลุ่มท�ำการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิต ซึ่งมีข้อดี คือ ได้รู้จักแหล่งผลิตที่หลากหลาย ได้เปรียบ
เทียบราคาและคุณภาพของวัตถุดบิ แต่กย็ งั พบข้อเสียของการจัดซือ้ วิธนี ี้ คือ กลุม่ ไม่สามารถรับซือ้ ผลิตผลทัง้ หมด
ของแหล่งผลิตได้เนื่องจากยังมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น นายทุนหรือพ่อค้าคนกลางได้รับซื้อแบบเหมา
ผลผลิต ซึ่งวิธีการนี้จะบังคับให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบ่งขายผลผลิตให้กับลูกค้ารายย่อยได้ ทางกลุ่มได้หาแนวทาง
แก้ไขส�ำหรับวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาสูง หากวัตถุดบิ ชนิดนัน้ มีปลูกในท้องถิน่ ก็จดั ซือ้ วัตถุดบิ จากภายในท้องถิน่ ของตนเอง
ท�ำให้กลุม่ ได้วตั ถุดบิ ในราคาถูกเมือ่ เปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาด เป็นการช่วยลดต้นทุนของทางกลุม่ อีกด้วย
2) ด้านการผลิต
มีแผนการผลิตที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น การก�ำหนดแรงงานที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้งและ
นอกจากนั้น ยังมีสูตรในการผลิตท�ำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ และท�ำการผลิตตามที่ตลาดมีความ
ต้องการ และแปรเปลี่ยนไปตามใบสั่งจองจากตลาด รวมทั้งส�ำรวจร้านค้าเจ้าประจ�ำที่ขาดแคลน เพื่อวางแผนใน
การผลิตครั้งต่อไป ส่วนแรงงานเนื่องจากการบริหารและการจัดการได้ท�ำอย่างรัดกุมและรอบคอบตามล�ำดับ
รายชื่อของสมาชิก ท�ำให้ทางกลุ่มไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในการผลิตการแบ่งบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น หากสมาชิกท่านใดไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ก็ให้
ผู้ที่เป็นสมาชิกท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
3) การบริหารและการจัดการระบบบัญชี
การบริหารและการจัดการระบบบัญชีมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่างเปิดเผย
สมาชิกทุกท่านสามารถขอดูรายละเอียดได้
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การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบสู่ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
น�้ำพริกแกงตามพฤติกรรม แนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภค
1. การบริหารและการจัดการกลุ่ม
การบริหารและการจัดการกลุ่มของกลุ่ม เดิมกลุ่มผลิตน�้ำพริกเป็นกลุ่มที่มีแนวทางในการรวมกลุ่มที่
ชัดเจน หากแต่เป็นการบริหารและการจัดการของกลุ่มยังไม่เป็นระบบ และยังขาดการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกภายในกลุ่มอย่างชัดเจน โดยให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ การตัดสินใจบางเรื่องรับรู้
และตกลงกันเพียง 2-3 คนภายในกลุ่ม โดยไม่ผ่านวาระการประชุม เวลามีปัญหาจึงขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
การเคลื่อนไหวภายในกลุ่มจึงเป็นไปอย่างเรียบง่าย
ภายหลังจากได้ท�ำการศึกษาวิจัยแล้ว กลุ่มได้แบ่งหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนนี้การปฏิบัติงานภายในกลุ่มจะยึดความสะดวกเป็นปัจจัยส�ำคัญ หลายครั้งท�ำให้เกิดความ
เสียหายเพราะไม่ได้วางแผนที่เป็นระบบ เช่น วัตถุดิบที่ซื้อเก็บไว้จ�ำนวนมากน�ำมาผลิตไม่ทัน ท�ำให้วัตถุดิบเน่า
ขึ้นรา ใช้ท�ำการผลิตไม่ได้ เกิดความผิดพลาดเพราะไม่ได้ค�ำนึงถึงสถานที่เก็บ ฤดูกาล แรงงาน การตัดสินใจที่
ขาดการวิเคราะห์ร่วมกัน ท�ำให้เกิดผลเสียต่อด้านการจัดการ การบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น ส่งผลท�ำให้
เกิดความสะดวกในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ท�ำให้สมาชิกรูจ้ กั บทบาทหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายชัดเจนขึน้ และยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท�ำให้การท�ำงานเป็นทีมราบรื่น มีระบบ คล่องตัวไม่ยุ่งยาก และท�ำให้สมาชิกใน
กลุ่มมีความสุขในการท�ำงานเป็นทีม โดยมีโครงสร้างกลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านทอน-อม เป็นการแบ่งแผนกตาม
การท�ำงานของกลุ่มที่ได้จากการสนทนากับกลุ่มสมาชิกบ้านทอน-อม ซึ่งจากเดิมมีการด�ำเนินงานอยู่แล้วใน
บางอย่าง เช่น มีการเก็บเงินที่ได้จากการจ�ำหน่าย มีการประชาสัมพันธ์ขายสินค้า แต่ยังไม่มีการจัดแบ่งเป็น
แผนกและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เมื่อมีการศึกษาวิจัยแล้ว ท�ำให้การท�ำงานของกลุ่มเป็นระบบมากขึ้นตาม
โครงสร้าง ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มน�้ำพริกชุมชนบ้านทอน-อม
ก

ภาพที่ 2 โครงสร้างกลุ่มน�้ำพริกชุมชนบ้านทอน-อม
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นอกจากนี้ ทีมวิจัยได้จัดประชุมร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านทอน-อม เพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ส�ำรวจ
พฤติกรรม แนวโน้ม และความต้องการของผูบ้ ริโภคน�ำ้ พริกแกง อ�ำเภอทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร และกลุม่ ผูบ้ ริโภค
กลุ่มใหม่ในเขตอ�ำเภอหลังสวน จ�ำนวน 300 ตัวอย่าง
ข้อมูลพฤติกรรม แนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภคน�้ำพริกแกง
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคน�ำ้ พริกแกงมีความคิดเห็นต่อความต้องการในการตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับ
ความต้องการมากทีส่ ดุ ทุกด้าน เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับความต้องการมากทีส่ ดุ โดยเรียง
ล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านรสชาติของน�้ำพริกแกงมีความอร่อย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.81,
S.D. = 0.49) รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์แสดงฉลากที่ถูกต้อง และมีความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย (x = 4.79, S.D. = 0.51) ด้านภาชนะที่ใช้บรรจุน�้ำพริกแกงถูกสุขลักษณะ
มีค่าเฉลี่ย (x = 4.77, S.D. = 0.61) ด้านน�้ำพริกแกงมีคุณภาพทางโภชนาการ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสี กลิ่น
รสชาติตามธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย (x = 4.74, S.D. = 0.50) ด้านน�้ำพริกแกงที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการ
ดูแลอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x = 4.72, S.D. = 0.48) และด้านการก�ำหนดราคาขายของน�้ำพริก
แกง มีค่าเฉลี่ย (x = 4.62, S.D. = 0.74) ตามล�ำดับ
ผู้บริโภคน�้ำพริกแกงส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อน�้ำพริกแกง 2 ครั้ง/สัปดาห์ จ�ำนวน 117 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมามีความถี่ในการซื้อน�้ำพริกแกง 1 ครั้ง/สัปดาห์ จ�ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ
27.0 มีความถี่ในการซื้อน�้ำพริกแกง 3 ครั้ง/สัปดาห์ จ�ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 มีความถี่ใน
การซื้อน�้ำพริกแกง 4 ครั้ง/สัปดาห์ จ�ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 มีความถี่ในการซื้อน�้ำพริกแกง
5 ครั้ง/สัปดาห์ จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 มีความถี่ในการซื้อน�้ำพริกแกง 6 ครั้ง/สัปดาห์ จ�ำนวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 และมีความถี่ในการซื้อน�้ำพริกแกง 7 ครั้ง/สัปดาห์ จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3
ตามล�ำดับ
ผู้บริโภคน�้ำพริกแกงส่วนใหญ่มีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ 2 ขีด จ�ำนวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.7 รองลงมา มีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ 5 ขีด จ�ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
มีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ 1 ขีด และ 2 ขีด จ�ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 มีการซื้อน�้ำพริก
แกงแต่ละครั้งในปริมาณ 4 ขีด จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ
1 กิโลกรัม จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ 4 กิโลกรัม จ�ำนวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ 2 กิโลกรัม จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7
มีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ 5 กิโลกรัม จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีการซื้อน�้ำพริกแกง
แต่ละครั้งในปริมาณ 6 กิโลกรัม จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ
3 กิโลกรัม จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 และมีการซื้อน�้ำพริกแกงแต่ละครั้งในปริมาณ 10 กิโลกรัม
จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล�ำดับ
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ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในซุเปอร์มาร์เก็ต ในห้างสรรพสินค้า โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
น�้ำพริกแกงในห้างโลตัส จ�ำนวน 3 คน
ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงจากร้านสะดวกซื้อ โดยส่วนใหญ่เลือกซื้อใน 7-11 จ�ำนวน 12
คน และรองลงมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในร้านมินิมาร์ท จ�ำนวน 3 คน ตามล�ำดับ
ผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นำ�้ พริกแกงจากร้านขายของช�ำ โดยส่วนใหญ่เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นำ�้ พริกแกง
ในร้านค้าใกล้บ้าน จ�ำนวน 57 คน รองลงมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 6 จ�ำนวน 6 คน
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในร้านค้าในชุมชนน้อยที่สุด จ�ำนวน 3 คน ตามล�ำดับ
ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงจากตลาดนัด โดยส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้�ำพริกแกง
ในตลาดนัดเขาปีบ จ�ำนวน 62 คน รองลงมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในตลาดนัดวันจันทร์ละแม จ�ำนวน
26 คน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในตลาดนัดปากน�้ำหลังสวน จ�ำนวน 12 คน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริก
แกงในตลาดนัดหัวท่า จ�ำนวน 6 คน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในตลาดนัดวันศุกร์ละแม จ�ำนวน 5 คน และ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในตลาดนัดข้างสถานีรถไฟละแม จ�ำนวน 3 คน ตามล�ำดับ
ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงจากตลาดสด โดยส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกง
ในตลาดเทศบาลหลังสวน จ�ำนวน 85 คน รองลงมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในตลาดสดเขาปีบ จ�ำนวน
66 คน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในตลาดเทศบาลละแม จ�ำนวน 37 คน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกง
ในตลาดเอื้ออารี จ�ำนวน 35 คน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงในตลาดสดอวยชัย 2 น้อยที่สุด จ�ำนวน
3 คน ตามล�ำดับ
ผู้บริโภคน�้ำพริกแกงส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ส�ำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อน�้ำพริกแกงเพื่อบริโภคเองมาก
ที่สุด จ�ำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมาซื้อเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อ จ�ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
5.3 ซื้อเพื่อน�ำไปประกอบอาหารให้กับนักท่องเที่ยว (กรณีที่ท่านท�ำโฮมสเตย์, รีสอร์ท, ร้านอาหาร เป็นต้น)
จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และน้อยทีส่ ดุ ซือ้ เพือ่ เป็นของฝาก จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล�ำดับ
ผู้บริโภคน�้ำพริกแกงส่วนใหญ่เลือกลักษณะบรรจุภัณฑ์โดยสรุปที่ผู้บริโภคต้องการ คือ เลือกตามขนาด
บรรจุภัณฑ์ที่พอเหมาะต่อการบริโภคและถือ/หิ้ว จ�ำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมาเลือกผลิตภัณฑ์
ที่มีฉลากสวยงามและบรรจุข้อมูลที่ส�ำคัญครบ จ�ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 เลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
บรรจุภัณฑ์มองเห็นสินค้าข้างใน จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และเลือกผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการใช้งาน
และเก็บรักษา จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล�ำดับ
ผู้บริโภคน�้ำพริกแกงส่วนใหญ่เลือกซื้อน�้ำพริกแกงที่บ่อยมากที่สุด คือ น�้ำพริกแกงส้ม 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.0 รองลงมาผู้บริโภคเลือกซื้อน�้ำพริกแกงเผ็ด จ�ำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ผู้บริโภคเลือก
ซื้อน�้ำพริกแกงเขียวหวาน จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และผู้บริโภคเลือกซื้อน�้ำพริกแกงป่า จ�ำนวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล�ำดับ
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การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กลุ่ม ในแง่การเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์
1. การทดลองด�ำเนินการผลิต
กระบวนการทดลองการผลิตน�้ำพริกแกง จากผลการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ�ำนวน 300 คน
ทางกลุ่มได้น�ำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยท�ำการผลิตน�้ำพริกแกงส้มเพื่อเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยมี
ขัน้ ตอนการผลิตทีเ่ น้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย ผลิตภัณฑ์แสดงฉลากทีถ่ กู ต้อง และมีความปลอดภัย
จากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ภาชนะที่ใช้บรรจุน�้ำพริกแกงถูกสุขลักษณะ ท�ำการผลิตน�้ำพริก
แกงมีคุณภาพทางโภชนาการ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสี กลิ่น รสชาติ ตามธรรมชาติ เป็นน�้ำพริกแกงที่ผลิตจาก
วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการดูแลอย่างเป็นธรรมชาติมากทีส่ ดุ และมีการก�ำหนดราคาขายของน�ำ้ พริกแกงด้วยราคา
ที่ยุติธรรมส�ำหรับผู้บริโภค
2. ผลการทดลองการผลิต
ทางกลุ่มสมาชิกบ้านทอน-อมเกิดความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อม ๆ กับ
การปฏิบัติจริงของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการท�ำงานกลุ่มเป็นการเสียสละ กลุ่มอดทนต่อความยากล�ำบาก
ช่วยกันแก้ไขปัญหาบางอย่างลองผิดลองถูกมาจนถึงปัจจุบันนี้ ผลตอบแทนจึงมีคุณค่าทางจิตใจของสมาชิกมาก
ตลอดเวลาในการท�ำการผลิตได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ให้เป็นทีเ่ ผยแพร่ให้กว้าง
ขวางกว่าเดิมเท่าที่เป็นอยู่จะท�ำวิธีใดได้บ้าง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะพัฒนาไม่หยุดนิ่งของกลุ่ม
มีการร่วมกันคิดราคาต้นทุน ก�ำไร และการลงบัญชีอย่างเป็นทางการ ได้จดบันทึกน�้ำหนัก จ�ำนวน ปริมาณ
ระยะเวลาในการผลิตและได้การจัดการเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
การบรรจุผลิตภัณฑ์ท�ำการบรรจุโดยใช้แรงงานจากคนใช้ช้อนตักบรรจุลงในภาชนะบรรจุ แล้วน�ำไปชั่ง
ให้ได้น�้ำหนักรวมทั้งภาชนะให้มีน�้ำหนัก 500 กรัม ส่วนการบรรจุเป็นชนิดกิโลกรัมจะตักบรรจุลงถุงพลาสติก
รัดยางอย่างดี 2 ชั้นชนิดถุงละ 1 กิโลกรัม แรงงานในการบรรจุต้องสวมชุดท�ำงานที่ประกอบไปด้วยหมวก
คลุมผม เสื้อคลุม คาดผ้าปิดปาก และสวมถุงมือ หลังจากบรรจุเสร็จจะน�ำผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเรียบร้อยแลัวจัดลง
ถุงเป็นชุด ๆ เพื่อเตรียมน�ำส่งลูกค้าขายส่งต่อไป
ในขัน้ ตอนการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสินค้า ทีมวิจยั พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สาขาวิชาการจัดการ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับกลุม่ ชุมชนบ้านทอน-อม และเสนอแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เป็นสินค้าต้นแบบเพื่อช่วยเสริมให้กลุ่มชุมชนบ้านทอน-อมมีความเข้มแข็ง
อีกระดับหนึง่ ทัง้ นีช้ อื่ ตราสินค้า (ชือ่ กลุม่ ) ชนิดของพริกแกง และน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ ทางกลุม่ สามารถเปลีย่ นแปลง
ได้ตามที่ทางกลุ่มตั้งขึ้นได้อีกครั้งหนึ่ง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
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ตราสินค้าต้นแบบ แบบที่ 1

ภาพที่ 3 ตราสินค้าต้นแบบ แบบที่ 1
ตราสินค้าต้นแบบ แบบที่ 2

ภาพที่ 4 ตราสินค้าต้นแบบ แบบที่ 2
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
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ตราสินค้าต้นแบบ แบบที่ 3

ภาพที่ 5 ตราสินค้าต้นแบบ แบบที่ 3
ตราสินค้าต้นแบบ แบบที่ 4

ภาพที่ 6 ตราสินค้าต้นแบบ แบบที่ 4
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บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ แบบที่ 1

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ แบบที่ 2

ภาพที่ 7 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ แบบที่ 1

ภาพที่ 8 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ แบบที่ 2

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ แบบที่ 3

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ แบบที่ 4

ภาพที่ 9 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ แบบที่ 3

ภาพที่ 10 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ แบบที่ 4

4. การจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนบ้านทอน-อม ที่ท�ำการผลิตน�้ำพริกแกงมีทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ น�้ำพริก
แกงเผ็ด น�้ำพริกแกงกะทิ และน�้ำพริกแกงส้ม โดยท�ำการจ�ำหน่ายทั้งในรูปแบบการขายปลีกและการขายส่ง

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�ำ้ พริกแกงชุมชนบ้านทอน-อม อ�ำเภอทุง่ ตะโก
จังหวัดชุมพร พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกง เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพด้านการบริหารและการจัดการกลุ่ม
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการการผลิต และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างมีระบบสู่ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปน�้ำพริกแกงตามพฤติกรรม แนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภค
ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การด�ำเนินงานของกลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านทอน-อม
มีความพร้อมในการขับเคลือ่ นกระบวนการของกลุม่ กลุม่ สมาชิกชุมชนบ้านทอน-อมต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
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ที่สร้างผลก�ำไรและเพื่อความอยู่รอดของกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
การผลิต ข้อมูลกลุม่ ด้านการจัดการและการจัดซือ้ วัตถุดบิ ด้านการผลิต ด้านการบริหารและการจัดการระบบบัญชี
แล้วสามารถจัดการกระบวนการกลุ่มได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ศจี สุวรรณศรี (2551) กล่าวว่า
“องค์ประกอบที่ช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประสบความส�ำเร็จ ต้องกระท�ำร่วมกับการจัดการ
และการควบคุมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีทีมงานที่ดี มีระเบียบวินัย
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี โดยสรุปภาพรวมความส�ำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารประกอบด้วย (1) การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ (product design) ที่เน้นการคิดค้นสูตรส่วนผสม (2) การ
ออกแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม (process design) และ (3) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging
design)” (ศจี สุวรรณศรี, 2551, น. 49)
กลุ่มผลิตน�้ำพริกชุมชนบ้านทอน-อม หลังจากที่ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
การผลิต ข้อมูลกลุม่ ด้านการจัดการและการจัดซือ้ วัตถุดบิ ด้านการผลิต ด้านการบริหารและการจัดการระบบบัญชี
แล้วสามารถจัดการกระบวนการกลุ่ม กระบวนการผลิต พัฒนาการผลิตสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ ส่งผลให้กลุม่ เกิดความรู้ มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิม่
ซึ่งเป็นศักยภาพที่น�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
ให้มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งสามารถท�ำให้ก�ำหนดราคาสินค้า
ให้สูงขึ้นจนสามารถเป็นอาชีพหลักที่ยั่งยืนได้ ปริญ ลักษิตานนท์ (2544) ได้กล่าวว่า
“ผลิตภัณฑ์ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ (new packaging of existing products) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยวิธีการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ (1) เพิ่มความสะดวกและเพิ่มขนาดบรรจุ ข้อดีและข้อเสียของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีนี้ คือ ช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แต่เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง
(2) เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า (added value) ผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มความปลอดภัย”
(ปริญ ลักษิตานนท์, 2544, น. 263-266)
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบสู่ชุมชน ทีมวิจัยประชุมร่วมกับกลุ่ม
สร้างเครื่องมือส�ำรวจพฤติกรรม แนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภคน�้ำพริกแกง จากผลการส�ำรวจกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภค ทางกลุ่มได้น�ำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยท�ำการผลิตน�้ำพริกแกงส้มเพื่อเพิ่มชนิดของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กลุ่ม จากผลการทดลองการผลิต พบว่า ทางกลุ่มสมาชิกชุมชน
บ้านทอน-อมเกิดความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการร่วมกันคิดราคาต้นทุน ก�ำไร และ
การลงบัญชีอย่างเป็นทางการ ได้จดบันทึกน�้ำหนัก จ�ำนวน ปริมาณ ระยะเวลาในการผลิตและได้การจัดการเป็น
ระบบเพิม่ มากขึน้ สมาชิกชุมชนบ้านทอน-อม มีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิต โดยทางกลุม่ น�ำเอาภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
น�ำมาประยุกต์เข้ามาใช้ในการผลิต ทางกลุ่มจึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มที่ผลิตมีคุณภาพและรสชาติ
ไม่เหมือนกัน เพราะกลุ่มได้น�ำสมุนไพรที่ปลูกในท้องถิ่นเองมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการผลิต จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผลิตน�้ำพริกแกงบ้านทอน-อม จะมีรสชาติที่แปลกและอร่อย ท�ำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่าง
แพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Pfannhauser และ Markus (2003) ได้ศึกษาพฤติกรรม
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ทัศนคติ และความต้องการของผู้บริโภคมีเหตุผลโดยสรุป ดังนี้ (1) เพื่อประเมินลักษณะของผู้บริโภคและ
ความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในตลาดปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้สามารถน�ำมาวิเคราะห์และ
ประเมินความจ�ำเป็นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือความเสี่ยงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งท�ำให้ทราบ
ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
สามารถวางแผนพัฒนารูปแบบ ขนาดรูปร่าง หรือราคาของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และ (2) เพื่อให้ทราบพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทีไ่ ด้ควรครอบคลุมโอกาสหรือความถีใ่ นการซือ้ ผลิตภัณฑ์ สถานภาพ
ของผูซ้ อื้ อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ วิธกี ารซือ้ วิธกี ารบริโภค/ใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ทจี่ ะท�ำการพัฒนา
ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีส้ ามารถน�ำมาใช้ทรัพยากรแนวโน้มโดยการวางแผนการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ไม่ให้
มีวัตถุดิบคงเหลือมากเกินไป และข้อมูลที่ได้จากผู้บริโภคสามารถใช้หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค
ตามหลักภูมิศาสตร์ หลักประชากรศาสตร์ได้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าต้องมีความแตกต่างจาก
ผู้ผลิตรายอื่น ต้องสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของสินค้าจะต้องยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้นในคุณภาพระดับสากล
1.2 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต
ชุมชนควรมีการน�ำเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต เนือ่ งจากการพัฒนามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเดียวอาจท�ำให้ล่าช้าไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสินค้าชุมชนด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.3 การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ยังไม่ได้ศกึ ษาวิธกี ารพัฒนาการเก็บและยืดอายุผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นการศึกษา
เพื่อการส่งออกระดับสากลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 ในการผลิตน�้ำพริกแกงของกลุ่ม ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP)
ดังนั้น หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน เช่น การจัดฝึกอบรมพัฒนาการให้ความรู้ หรือ
การส่งเสริมด้านงบประมาณ จะท�ำให้กลุ่มชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบส�ำหรับน�้ำพริกแกง
อาจมีการเพิ่มเติมประเด็นของการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิต การศึกษาความปลอดภัยทางชีวภาพและ
ทางด้านเคมีให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ตลอดจนวิธีการพัฒนาการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การบรรจุสำ� เร็จรูปให้มอี ายุในการเก็บมากขึน้ กว่าเดิม เพือ่ ส่งเสริมการส่งออกระดับสากลให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
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