
กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 10 (2): 2553 110 
 

การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ : ดอกไมประดิษฐของกลุมสตรี
แมบานดอกไมประดิษฐ  ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว   

จังหวัดสมุทรสาคร 
 

            คณกร  สวางเจริญ*  วันทนี สวางอารมณ** อรพิมพ  มงคลเคหา*** 
ประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน**** 

 
*สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  
**สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  
***สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภฎับานสมเด็จเจาพระยา  
***สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภฎับานสมเด็จเจาพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหรัิญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 
บทคัดยอ 

 การพัฒนาระบบผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมสตรีแมบานดอกไมประดิษฐ ตําบล
สวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบผลิตภัณฑดอกไม
ประดิษฐใหเปนที่ยอมรับของตลาด โดยการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาดวยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑเฉพาะอยางยิ่งดานการบรรจุภัณฑ
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน วิธีการศึกษาเปนแบบกรณีศึกษาที่ใชความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชน
กลุมสตรีแมบานดอกไมประดิษฐและคณะผูวิจัย โดยมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องาน
ขายสินคาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําการประเมินผลโดยกลุมผูผลิตสินคาและการพัฒนาบรรจุ-
ภัณฑสินคาชนิดขายปลีกและขายสง 2 ประเภท ประเมินความพึงพอใจและการยอมรับบรรจุภัณฑ
ดวยแบบสอบถาม พื้นที่ทําการวิจัยคือพื้นที่หมู 3 ตําบลสวนสม อําเภอ บานแพว ประชากรที่ศึกษา
ไดแกกลุมสตรีแมบานที่ผลิตดอกไม มีจํานวน 20 ราย  

ผลการศึกษาดานบริบทของสินคาเพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสามารถออกแบบตนแบบ
บรรจุภัณฑ 2 ประเภท 4 ขนาด สําหรับขายปลีกและขายสง คือบรรจุภัณฑขายปลีกขนาดเล็กสูง 
16.5 เซนติเมตร กวาง 6 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร และขนาดใหญสูง 22 เซนติเมตร กวาง 9 
เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร สําหรับบรรจุภัณฑขายสงขนาดเล็กสูง 28.5 เซนติเมตร กวาง 30 
เซนติเมตร ยาว 22.5 เซนติเมตรและ ขนาดใหญ สูง 39.5 เซนติเมตร กวาง 45 เซนติเมตร ยาว 35 
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เซนติเมตร ผลการประเมินความพึงพอใจและการยอมรับจากทั้งกลุมผูผลิตและผูซ้ือโดยใชคารอย
ละคาเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ มีผลการยอมรับและพึงพอใจในบรรจุภัณฑทั้งสองกลุม สวนการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะบรรจุภัณฑของกลุมผูผลิต ( X= 4.8025) และผูซ้ือ ( X=
4.1220 ) ดวย t-test พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   

การพัฒนาระบบผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐโดยการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาไปสู
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถพัฒนาโปรแกรมไดแลวเสร็จเปนที่เรียบรอยโดยสามารถเขาไปดู
ไดที่เว็บไซด www.bsru.ac.th/~ecombsru สามารถซื้อขายสินคาไดเปนปกติ เพื่อเพิ่มชองทางการ
จําหนายสินคาใหกับชุมชน 

 
คําสําคัญ ระบบผลิตภัณฑดอกไมประดษิฐ/ กลุมสตรีแมบานดอกไมประดิษฐ ตาํบลสวนสม อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร/ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 
 

Abstract 
The development of Artificial Flowers Production System: A Case Study on Housewife 

group, Suansom District, BanPaew, Samutsakon Province has objectives to develop an increase 
of marketing channel of product e-commerce and the packaging prototypes of product retails and 
wholesales. Participatory action research between the housewife group and team researchers are 
used to be studied. The population is a small enterprise of housewife group at Suansom District in 
BanPaew Samutsakon Province whom handmade of artificial flowers with 20 cases. The research 
process is checked by the context of goods, packaging designs, public relation documents, and 
design of original packaging of four sizes. The evaluation of original packaging is made for 
satisfaction and perception questionnaire of sample groups. Sample groups are the artificial 
flower group housewives of Saunsom District Amphur Banpaew and the buyer group at 
Samutsakorn Province. The evaluation results have adjusted the prototype packaging for the final 
step. The quantitative analysis methods are percentage, mean, and frequency. The qualitative 
analysis is made from interview and analysis with collecting field data. 

The results indicate that the research can develop packaging in 2 prototypes for 4 sizes. 
The satisfaction of manufacture in packaging design and public relation data on packagings are 
used to evaluate. The purchasers are satisfied with the packaging designs and perception of the 
public relation data. There are four packaging designs. The two retail packaging designs are small 
size (height 16.5 centimeters: width 6 centimeters: length 4.5 centimeters) and big size (height 22 
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centimeters: width 9 centimeters: length 7 centimeters). The two wholesale packaging’s are small 
size (height 28.5 centimeters: width 30 centimeters: length 22.5 centimeters) and big size (height 
39.5 centimeters: width 45 centimeters: length 35 centimeters).The comparison of packaging 
designs in the manufacturer group ( X= 4.8025) and the buyer group ( X=4.1220 ) is reliable with 

t-test which showed significant difference at 0.05.  
The development of e-commerce program is to create another marketing channel in 

public of artificial flowers. The purchasers can order the goods at the website 
www.bsru.ac.th/~ecombsru.  

 
Keywords:  Artificial Flowers Production System/ Housewife group of Suansom District 

BanPaew, Samutsakon Province /e-commerce 
 
บทนํา 
  สภาวการณของประเทศไทยปจจุบัน
แมวาจะมีการเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ไปสูภาคอุสาหกรรมมากขึ้นแตยังคงมีประชากร
สวนใหญในชนบทที่ประสบปญหาความยากจน
ยังไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีประเภทตางๆ ได
ทั้งหมดดวยขอจํากัดในเรื่องความรู ความยากจน
หรือแมแตการขาดโอกาสก็ตาม จึงทําใหรัฐบาล
ที่ผ านมาทุกสมัยพยายามสร างโอกาสและ
ชองทางใหแกกลุมคนเหลานั้น ทางภาครัฐจึงได
เสนอแนวทางในการแกไขปญหาความยากจน
ของประชาชน โดยมีโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบล(One Tambon One Product ; OTOP)
เกิดขึ้นในชวงตน  ระยะตอมาจึงพัฒนามาเปน
วิสาหกิจชุมชนเพื่อแกไขปญหาของสังคมและ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน หมูบานในชนบท
ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น   
  วิสาหกิจชุมชนจึงนับเปนกิจการของ
ชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ 
หรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มี

ความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกลาว อาจจะเปนนิติบุคคลใน
รูปแบบใดรูปแบหนึ่ง หรือไมเปนนิติบุคคลก็ได 
เพื่อสรางรายไดอันนําไปสูการพึ่งพาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนจึงเปนการรวมตัวของประชาชนเพื่อ

กิจกรรมทางธุรกิจรวมกัน(เสรี พงศพิศ 2548) 
อนึ่งในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนนั้นพบวามี
ปญหาและอุปสรรคในดานการบริหารจัดการ 
การตลาด เปนเหตุใหวิสาหกิจชุมชนสวนใหญไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร เชนเดียวกับกลุม
สตรีแมบานดอกไมประดิษฐ หมูที่ 3 ตําบลสวน
สม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงทํา
ดอกไมประดิษฐจากดิน ประสบปญหาดานบรรจุ
ภัณฑและการตลาด  ทั้งนี้ เพราะ  ขาดความรู
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ทักษะการบริหารจัดการ
ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพตามที่
ตลาดสวนใหญตองการ  นอกจากนี้กลุมสตรี
แมบานสวนสมยังตองการชองทางการตลาด
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เพิ่มขึ้น ส่ิงเหลานี้เปนผลใหกลุมสตรีแมบานสวน
สมมีปญหาซึ่งไมสามารถพัฒนาไปสูการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนอยางเปนระบบเพื่อความ
ยั่งยืนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดอกไมประดิษฐ(Artificial flower) 
หมายถึง ดอกไมที่ทําจากวัสดุตางๆ ในลักษณะที่
ทําเทียมหรือเลียนแบบดอกไมจริงตามธรรมชาติ 
(สมพร ยิ่งเจริญ, 2535) ดอกไมประดิษฐสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ชวยสราง
อาชีพ เสริมสรางเศรษฐกิจครอบครัว อันสงผลถึง
สังคมของประเทศชาติโดยสวนรวม ปกติดอกไม
ประดิษฐมักใชในโอกาสตางๆ เพื่อเปนของขวัญ
ของฝาก ใชประดับอาคารสถานที่แทนดอกไมสด
เพื่อสรางสรรคความสวยงามเพิ่มบรรยากาศที่ดี
แกสภาพแวดลอม ในชวงเวลาหลายปที่ผานมามี
การผลิตดอกไมประดิษฐในรูปแบบอุตสาหกรรม
และมีการจําหนายไปยังตลาดตางประเทศมากขึ้น 

 
ดอกไมดินประดิษฐตําบลบานสวนสม อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมทุรสาคร 
 กลุมดอกไมประดิษฐดินตําบลบานสวน
สม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เกิดจาก
การรวมกลุมของแมบานตําบลสวนสม อําเภอ
บานแพว ซ่ึงเดิมแมบานประกอบอาชีพทําสวน
และทําวังปลา ตอมาไดรับคําแนะนําและการ
สนับสนุนจากพัฒนากรและปลัดตําบลสวนสม
โดยไดใหแนวคิดวาในจังหวัดสมุทรสาครมีแต
การทําเครื่องเคลือบเบญจรงคยังไมมีใครทํา
ดอกไมดินประดิษฐ ดังนั้นในปพ.ศ. 2543 กลุม
แมบานตําบลสวนสมจึงสงตัวแทนจํานวน 5 ราย
ไปเรียนการประดิษฐดอกไมดินซึ่งทํามาจากดิน

ญ่ีปุนที่หางแมคโครงบางขุนศรี แลวจึงมีการ
ถายทอดใหกับผูที่สนใจคนอื่นๆ (ภาพที่ 1 และ2) 
 

 
ภาพที่ 1 การวางจําหนายผลิตภัณฑดอกไม
 ประดิษฐของกลุมสตรีแมบานฯ  
 

 
 
ภาพที่ 2 การวางจําหนายดอกไมประดษิฐของ    
 กลุมสตรีแมบานฯ(ดอกกลวยไมสกุล 
 ชางกระ) 

 
ปญหาของการผลิตดอกไมดินประดิษฐ  

1.  ปญหาดานวัตถุดิบ 
      ในการผลิตตองนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ  คือ ดินจากประเทศญี่ปุนซึ่งมีราคา
แพง แตทางกลุมพยายามปรับปรุงสูตรโดยใชดิน
จากแหลงอื่น ๆ ในประเทศไทยมาผสมแทนการ
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ใชดินญี่ปุนอยางเดียวแตยังใหคุณภาพดินคงเดิม 
ซ่ึงเปนความลับของกลุมที่ไมเปดเผย 

2.  ปญหาดานผลิตภัณฑ 
    2.1ชนิดของผลิตภัณฑยังไมมีความ

หลากหลาย 
    2.2 ขาดการอธิบายรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ ช่ือกลุม การสื่อความหมายขอมูลของ
ดอกไม (ช่ือดอกไม ความเปนมาหรือประวัติของ
ดอกไม เพราะบางชนิดเปนดอกไมในวรรณคดี) 

    2.3 ยังไมมีการระบุองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ ไมมีการแจงขอมูลความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

3.  ปญหาดานบรรจุภัณฑ 
    3.1 ไมมีบรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณ

ของกลุม เพราะทําตามคําสั่งซื้อ โดยผูส่ังซื้อแต
ละรายจะนํากลองมาใหบรรจุดอกไม (คาดวาผู
ส่ังซื้อจะไปติดตราของตนเองกอนสงออก)  

    3.2 มีโรงเรียนเทคนิคในพื้นที่ เขามา
ชวยออกแบบกลองบรรจุภัณฑ แตทางกลุมคิดวา
ยังไมเขากับตัวผลิตภัณฑ มีลักษณะเปนกลอง
กระดาษทึบคลายกลองใสขนมไมแสดงใหเห็น
ความสวยงามและความเดนของดอกไม 

4.  ปญหาดานการตลาด 
     4.1 ยังไมมีการเปดตลาดดวยตนเอง  มี
การรับคําสั่งซื้อ กับการออกงานแสดงสินคา 
OTOP ตามสถานที่ตาง ๆ โดยคําแนะนําจากทาง
ราชการ 
 4.2 ไมมีบุคลากรรับผิดชอบดานการตลาด 
 4.3 กลุมไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การตลาดพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 

การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา  
เนื่องจากบรรจุภัณฑมีหนาที่รองรับ 

(Contain) สินคาและปองกัน (Protect)คุมครอง
สินคาที่บรรจุอยูภายในไมใหยุบ สลาย เสียรูป
หรือเสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดลอมและยัง
ทําหนาที่รักษา (Preserve) คุณภาพสินคาใหคง
เดิมตั้ งแต ผู ผ ลิตจนถึง ผูบ ริโภคคนสุดท าย 
นอกจากนี้บรรจุภัณฑยังบงชี้ (Identify) หรือแจง
ขอมูล (Inform) รายละเอียดตาง ๆ ของสินคา
เกี่ ยวกับชนิด  คุณภาพและแหล งที่ ม าห รือ
จุดหมายปลายทาง โดยหีบหอตองแสดงขอมูล
อยางชัดเจนใหผูบริโภครูวาสินคาที่อยูภายในคือ
อ ะ ไ ร  ผ ลิ ต จ า ที่ ไ ห น  มี ป ริ ม า ณ เ ท า ใ ด 
สวนประกอบ วันเวลาที่ผลิต วันเวลาที่ หมดอายุ 
การระบุ ข อคว ามสํ า คัญ  ๆ  ตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหารและยา ช่ือการคา 
(Trade Name) เครื่องหมายการคา (Trade Mark) 
บรรจุภัณฑที่ดีตองดึงดูดความสนใจ (Consumer 
Appeal) และชวยชักจูงในการซื้อสินคา เนื่องจาก
สินคาชนิดใหมมี เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา  การ
แขงขันทางดานตลาดก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผูซ้ือ
สินคายอมไมอาจติดตามการเคลื่อนไหวทางดาน
ตลาดไดทัน  หีบหอจึงตองทําหนาที่แนะนํา
ผลิตภัณฑที่ถูกบรรจุอยูใหกับผูซ้ือดวย ตองดึง
ความสนใจของผูซ้ือที่ไมเคยใชผลิตภัณฑนั้น ๆ 
ใหสนใจในการใช และหลังจากใชแลวเกิดความ
พอใจที่จะซื้อใชอีก หีบหอจะทําหนาที่ขายและ
โฆษณาสินคาควบคูกันไปในตัวดวย เสมือนหนึ่ง
เปนพนักงานขายเงียบ (Silent Salesman) ดังนั้น
การที่บรรจุภัณฑจะสามารถดึงดูดความสนใจ
และชักจูงใจใหเกิดการซื้อไดจึงเปนผลจากปจจัย
หลาย ๆ อยาง เชน ขนาด รูปราง สี รูปทรง วัสดุ 
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ขอความรายละเอียด  ตัวอักษร  ฯลฯ(บุษกร 
ประดิษฐากูล, 2549; ดนัย จันทรเจาฉาย, 2551) 
บรรจุภัณฑที่ดีสามารถสรางมูลคาเพิ่ม (Value 
Added) ใหแกผลิตภัณฑ สรางความเชื่อถือและ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภค  และสงเสริมการ
จําหนาย (Promotion)  

 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยใชการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวมที่ เก็บทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเปนแบบกรณีศึกษาโดยเลือกกลุมสตรี
แมบานสวนสมชุมชนหมูที่ 3 ตําบลบานสวนสม 
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่
ศึกษา 

 

การรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการ
วิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงค
การศึกษา ประกอบดวยคําถามแบบปลายเปดและ
ปลายปด 

วิธีการ 
ผูวิจัยสํารวจและสัมภาษณกลุมสตรีแม- 

บานสวนสมเพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสภาพ
ปญหาของการผลิตและจําหนายสินคาของ
วิสาหกิจชุมชน  หลังจากนั้นจึ ง ผู วิ จั ยสร าง
ทางเลือกบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับสินคาและ
ความตองการของตลาด 

1. จัดหาผูออกแบบที่มีความชํานาญ
ทางดานบรรจุภัณฑ 

2. ใหผูออกแบบและทําการผลิตบรรจุ-
ภัณฑ โดยเลือกผูออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความรู
และประสบการณดานบรรจุภัณฑใหพบปะกับ

กลุมแมบานเพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับบรรจุ
ภัณฑที่ก ลุมสตรีแมบ านฯ  ตองการ  เพื่อให
ผูออกแบบดําเนินการตามขั้นตอนคือ 

     2.1 ออกแบบเปนตนแบบบรรจุภัณฑ
ใหกลุมสตรีฯ พิจารณาในขัน้ตนกอน 

     2.2 การปรับปรุงตนแบบบรรจุภัณฑ
ตามความตองการ โดยมีการประเมินความพึง
พอใจของกลุมสตรีแมบานฯ และผูบริโภคดวย
แบบสอบถามใชแบบสอบถามที่เปนมาตรวัด
แบบลิเคิรท 5 ระดับ (Likert’s Scale) ทําการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็นและการ
ยอมรับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑตนแบบกอน 

    2.3 หลังจากนั้นจึงนําตนแบบบรรจุ
ภัณฑไปสั่งจางผลิตบรรจุภัณฑสงมอบใหแก
กลุมสตรีแมบาน 

3. การดําเนินการดานการเพิ่มชองทางจัด
จําหนายสินคาของกลุมแมบานโดยผูวิจัยทําการ
สรางและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
การขายดวยวิธีการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนา
โปรแกรมตนแบบซอรฟแวร(Prototype) การ
จัดทําฐานขอมูลสินคา การปรับปรุงโปรแกรม 
การทดลองใชและการถายทอดเทคโนโลยีโดย
การฝกอบรมกลุมแมบานฯ ใหสามารถจําหนาย
สินคาผานเว็บใหได 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชน 

    ชุมชนตําบลสวนสม อําเภอบานแพว
ดั้งเดิมชาวบานประกอบอาชีพทําสวนและทําวัง
ปลากัน เปนสวนใหญ  ฐานะทางเศรษฐกิจ
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พอมีพอกินไมรํ่ารวย  วิถีการดําเนินชีวิตเปนไป
แบบเรียบงายเชนเดียวกับชนบทสวนใหญของ
ประเทศ ปจจุบันกลุมมีสมาชิกจํานวน 20 ราย  
ประธานกลุมคือ คุณสุกัญญา คงวิจิตร ช่ือกลุมคือ
กลุมสตรีแมบานดอกไมประดิษฐ มีที่ตั้งอยูเลขที่  
58/2 หมูที่  3 ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร 74120  

ลักษณะดอกไมดินประดิษฐตําบลบาน
สวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาครเปน
ผลิตภัณฑ สําหรับใชในการประดับตกแตง
สถานที่ ของที่ระลึกและของฝากสําหรับใชใน
เทศกาลตางๆ การผลิตเปนงานหัตถกรรมที่กลุม
สตรีบานสวนสมรวมกลุมการผลิตดวยมือ ไมมี
การใชเครื่องจักร ทําเปนอาชีพเสริม 

สถานภาพปจจุบันของสินคา เปน OTOP 
ระดับ 5 ดาว  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
(มผช.) ของจังหวัดสมุทรสาคร 

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา  
    2.1 บรรจุภัณฑสินคา 
          งานวิจัยไดสรางบรรจุภัณฑสินคา 

2 ประเภท คือบรรจุภัณฑสําหรับขายปลีกและ
ขายสง (ภาพที่ 3 และ 4) บรรจุภัณฑขายปลีก มี 
2 ขนาดคือขนาดเล็กสูง 16.5 เซนติเมตรกวาง 6 
เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร และขนาดใหญ
สูง 22 เซนติเมตร กวาง 9 เซนติเมตร ยาว 7 
เซนติเมตร 

สวนบรรจุภัณฑขายสงขนาดเล็กสูง 28.5 
เซนติ เมตร  กวาง  30 เซนติ เมตร  ยาว  22.5 
เซนติเมตรและขนาดใหญ สูง 39.5 เซนติเมตร 
กวาง 45 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     ภาพที่ 3 บรรจุภัณฑสําหรับขายปลีก      ภาพที่ 4 บรรจุภัณฑสําหรับขายสง 

 

แสดง
การจัด

วาง 

กําหนด
ขนาด 
บรรจุ

28.5 
ซม. 

30 
22.5 

กําหนด
ขนาด 

บรรจุภัณฑ

4

35 

39
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 2.2 ผลการประเมินและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภคบรรจุ-
ภัณฑ 
        การประเมินความพึงพอใจของ
กลุมสตรีแมบานฯ และผูบริโภคตอบรรจุภัณฑ
ในประเด็นตางๆ มีผลดังตอไปนี้ 
          สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูผลิต
เปนเพศหญิงทั้ง 20 รายมีอายุระหวาง 18-60 ป 
ประกอบอาชีพคาขาย 1 ราย ที่เหลือประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก (ทําสวนและเลี้ยง
สัตวน้ํา) 

สวนท่ี 2 ผลจากคาเฉลี่ยคะแนนการ
ยอมรับของผูผลิตสินคาที่ไดจากแบบสอบถาม
ทั้ง 20 ขอปรากฏวาอยูในชวงคะแนน 3.51-
4.50 และ 4.51-5.00 ซ่ึงเปนชวงคะแนนที่อยู
ในเกณฑ ยอมรับอยางยิ่ง เห็นดวยอยางยิ่ง รับรู
ไดมากที่สุด พอใจมากที่สุด และยอมรับอยาง
มาก เห็นดวยอยางมาก รับรูไดมากและพอใจ
มาก  

สวนท่ี 3 ผลสรุปขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุม
สตรีแมบานดอกไมประดิษฐและผูบริโภค 
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอบรรจุภัณฑและ
การรับรูขอมูลประชาสัมพันธบนบรรจุภัณฑมี
ผูเสนอแนะมีดังนี้คือ 

1) สินคาดูดีกวาไมมีบรรจุภัณฑ      
2) ทําใหลูกคาพอใจเพราะมีบรรจุภัณฑ

ที่โดดเดน 
3) พอใจบรรจุภัณฑ 
4) อยากใหทําบรรจุภัณฑใหสินคา

ดอกไมแบบอื่นๆอีก 

 ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะหหา
ความแตกตางกันระหวางความพึงพอใจผูผลิต
ดอกไมประดิษฐ ( X= 4.8025) กับความพึง

พอใจผูซ้ือ ( X=4.1220 ) ดอกไมประดิษฐทาง

สถิติดวยคา t พบวาความพึงพอใจของผูผลิต
ดอกไมประดิษฐ แตกตางจากความพึงพอใจผู
ซ้ือดอกไมประดิษฐ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 (p < 0.05)   

3. การจัดจําหนาย 
   การขยายการตลาดไปสูการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยทําการวิเคราะหระบบ
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ ตําบลสวนสม 
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาครโดยทําการ
วิเคราะหระบบงานเดิมของกลุมแมบานฯ 
สํารวจสินคาแลวนํามาจัดทําฐานขอมูล พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผานการทดสอบแลว
นํามาจัดทําเว็บไซตจําหนายสินคา OTOP ใหกับ   

   
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ภาพที่ 5 หนาแรกของเว็บไซดจําหนายสินคา 
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ผูผลิตดอกไมประดิษฐบานสวนสมของอําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร มีความสะดวก
ในการใชงาน ผูใชคือกลุมวิสาหกิจแมบานฯ
สามารถเขาใจขั้นตอนในการทํางานไดงาย มี
การแสดงขอมูลสินคา รูปภาพของสินคา ทํา
ใหผูใชงานเห็นรายละเอียดตางๆ ของสินคา
เพื่อที่จะใชในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาได ลูกคาที่เปนสมาชิกแลวนั้น สามารถ
ที่จะทําการแกไขขอมูลสวนตัวของสมาชิก 
แกไขรหัสผาน  และสามารถที่จะทําการดู
ประวัติการซื้อของสมาชิกไดดวย นอกจากนี้
แล ว เ ว็ บไซต ยั ง ได แสดงข อมู ล อ่ืน  ๆ  ที่
เกี่ยวของกับการจําหนายสินคา OTOP ดอกไม
ประดิษฐ บานสวนสมของอําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร เชน ขอมูลของกลุมผูผลิต 
ขอมูลของอําเภอ เปนตน  

ผูวิจัยไดมีการจัดทําระบบดูแลสินคา โดย
ผูดูแลระบบสินคาสามารถทําการเพิ่ม แกไข 
ลบประเภทของสินคา ดูรายการสินคาที่มีการ
สั่งซื้อเขามาแลวของสมาชิก และสามารถที่จะ
ทําการลบรายการสินคาทิ้งได เว็บไซตที่จัดทํา
ขึ้นนี้ มีการทํางานในหลายขั้นตอน แตมีความ
สะดวกในการใชงาน ผูใชสามารถที่จะเขาใจ
ขั้นตอนไดงาย มีการทํางานที่ครบถวน และ
พรอมที่จะนําเว็บไซตนี้ไปประยุกตใชงานจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
 เว็บไซตที่นี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อจําหนาย
สินคาเปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและ
ชวยเหลือชุมชน การนําไปใชควรปรับปรุงเว็บ
ไซดใหมีความทันสมัยตามชนิดสินคาที่ชุมชน

ไดพัฒนาขึ้นอย าง เปนปจจุบันตามความ
เหมาะสม 
 

 
 

 
 
      ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของ 
                 กลุม แมบานฯ  
     ที่มา (ไทยตําบล ดอท คอม, 2010)                              

 

บทสรุป 
การศึกษาการศึกษาความเปนไปไดใน

การพัฒนาระบบ ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ 
บ านสวนส ม  อํ า เ ภอบ านแพ ว  จั งหวั ด
สมุทรสาครโดยใชการจัดการเทคโนโลยีนี้มี
วัต ถุประสงค เพื่ อ เปนการนํ าการจัดการ
เทคโนโลยีไปชวยในการพัฒนาวิสาหกิจ



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 10 (2): 2553 119 
 

ชุมชนผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมสตรี
บ า นสวนส ม  อํ า เ ภอบ านแพ ว  จั งหวั ด
สมุทรสาครใหมีประสิทธิผลและเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนาย โดยการศึกษาบริบทของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑของสินคา
และพัฒนาชองทางการจัดจําหนายดวยการ
ขยายการตลาดไปสูการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
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