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บทคัดย่อ 
 
  แผนงานวิจัย วิ เคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน                  
ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์                 
เพื่อวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ของกลุ่มธุรกิจชุมชน  
คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก               
ก ลุ่มผ ลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน  ก ลุ่มผลิตภัณฑ์ ศิ ลปะประ ดิษฐ์  และของตกแต่งบ้าน                       
รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มธุรกิจชุมชน          
และกลุ่มผูป้ระกอบการในต าบลขุนคง ต าบลบ้านแหวน ต าบลหนองควาย ต าบลสันผกัหวาน     
ต าบลน ้ าแพร่ ต าบลหารแก้ว ต าบลหนองแก๋ว ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบบสอบถาม       
การจดัเวทีประชาคม  การปฏิบติัการและทดลองเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ การศึกษาดูงาน เป็นตน้  
  ผลการวิจยั พบว่า จากการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ์
หัตถกรรมของกลุ่มธุรกิจชุมชนทั้ ง  6 สาขา มีปัจจัยในการออกแบบตามลักษณะ ช้ินงาน               
และประเภทของงาน เน่ืองจากขนาดของช้ินงาน มีขนาดไม่เท่ากนั และความแตกต่างของประเภท
ช้ินงานก็ต่างกนั รวมถึงวตัถุดิบท่ีน ามาใช้งานก็สามารถเป็นตวัก าหนดขนาดของช้ินงานอีกด้วย      
ในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่นั้น กลุ่มธุรกิจชุมชนไม่มีการพฒันารูปแบบเท่าท่ีควรในหลายปี
ท่ีผ่านมา โดยจะเป็นการผลิตในแบบซ ้ าเดิม หรือประเภทเดิมตามท่ีตนเองสามารถจ าหน่ายได้
ตลอดเวลา รวมถึงราคานั้ นย ังไม่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพราะปัญหาการตัดราคากันเอง              
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ของผูป้ระกอบการ  การแกไ้ขปัญหาให้ตรงจุดควรออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความแปลกใหม่ทนัสมยั  
ควรเน้นประโยชน์ใช้สอยให้มากกว่าเดิม ควรปรับปรุงด้านขนาดความสวยงามความประณีต       
ของงาน และคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหาร
ทรัพยากรคน เงิน งาน วสัดุอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพนั้น จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นผูป้ระกอบการรายเดียว มีการท างานทุกขั้นตอนทั้งหมด และมีพ่อคา้คนกลางเป็นผูด้  าเนินงาน 
เป็นผูก้ระจายงานให้แก่ผูป้ระกอบการเป็นรายไป โดยท าตามความสามารถของผูป้ระกอบการเอง 
ดา้นการบริหารทรัพยากรคนส่วนใหญ่การบริหาร เป็นการสอนงานกนัเองภายในครอบครัว เช่น  
พ่อสอนแม่ แม่สอนลูก พี่สอนน้อง และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น วตัถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ           
วสัดุหลกัท่ีส าคญัจะไดม้าจากพ่อคา้คนกลางเป็นคนประสาน และจดัหาให้ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการ
เป็นผูด้  าเนินงาน แต่ในกรณีท่ีผลิตทุกขั้นตอนจะตอ้งลงทุนจดัหาวสัดุเอง ศกัยภาพดา้นการตลาด 
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งพ่อคา้คนกลาง และจ าหน่ายเองในชุมชน และต่างพื้นท่ี ขาดความรู้  
ดา้นการวางแผนการตลาด เป็นการด าเนินธุรกิจท่ียงัขาดระเบียบ และมีการบริหารท่ีไม่ไดม้าตรฐาน
เท่าท่ีควร 
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ABSTRACT 
 

 The research on “The Analysis of Product Design and the Potentiality of Community 
Business in Hang Dong district, Chiang Mai province” aims to 1) analyze local product design, 
packaging, 2) analyze the potentiality of business management; e.g. ‘Dern Sen’ Product,           
Wooden Frame Picture Product, Wood - Carving Product, Handicraft and Home - Decorated 
Product including food products.  The population and sample of this research is community 
business groups and entrepreneur groups in Khun Khong, Ban Waen, Nhong Khwai,                  
San Phakwan, Nam Phrae, Harn Kaew, Nhong Kaew, Nhong Tong sub-districts, Hang Dong 
district, in Chiang Mai province.  The instrument used for data collection is observation, in-depth 
interview, questionnaire, public community, operation and experiment for product development 
and study trip. 

The research results show that the design of local handicraft product involves with size 
and feature of the piece of work.  Due to unmatched size and difference of materials including the 
materials provided, handicraft product has unqualified quality.  Regarding to design, it has not 
been properly accomplished in past years.  The prices are also not proper with the product due to 
price undercutting among business groups.  The exact solution for this matter should be modern 
product design focusing on more utility, improving size, appearance, fineness and overall quality 
in proper prices.  Regarding to the analysis of the potentiality of business management, especially on 
human resources, money, material and work procedure management, initially, it is found that all 10 
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business groups are mostly sole entrepreneur who manage all working process, and middleman is 
the person who operates by spreading work to each entrepreneur.  This way, the craftsmen’s 
ability in human resource management is likely a management in family; e.g. father to mother, 
mother to son, elder brother to younger brother, and carries down to next generations.  Major 
materials and equipment come from the middleman as coordinator and supplier if the entrepreneur 
comes to operate.  However, in case of the production by the entrepreneur, the entrepreneur has to 
invest and provide materials by himself.  In most marketing, it is a production to distribute to 
middleman and sell by him.  This business operation still lacks of management protocol, and the 
management still does not meet the certified standard. 
 




