
 ช 

 

สารบัญ 

 หน้า 
ค ำน ำ ก 
บทคดัยอ่ภำษำไทย ข 
บทคดัยอ่ภำษำองักฤษ ง 
กิตติกรรมประกำศ ฉ 
สำรบญั ช 
สำรบญัภำพ ฏ 
สำรบญัตำรำง ฐ 
สำรบญัแผนภูมิ ฌ 
บทที่ 1    บทน า 1 
           ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  1 
           วตัถุประสงคข์องกำรวจิยั 4 
           ขอบเขตของโครงกำรวจิยั 5 
           ขั้นตอนและวธีิกำรศึกษำ 8 
           ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรวิจยั 10 
           ระยะเวลำในกำรท ำวจิยั 10 
           นิยำมศพัท ์ 11 
บทที่ 2     เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 13 
 แนวคิดด้านการจัดการการตลาด 14 
 ควำมหมำยของกำรจดักำรกำรตลำด 14 
 แนวควำมคิดกำรตลำด 15 
 กำรจดักำรกำรตลำดแบบองคร์วม 15 
 กำรจดักำรกำรตลำด 17 
  ทฤษฎกีารออกแบบผลติภัณฑ์      24 
 ประเภทของผลิตภณัฑ ์ 25 
   หลกักำรออกแบบผลิตภณัฑ ์       25 
 แนวทำงและขั้นตอนในกำรออกแบบผลิตภณัฑ ์ 26 
 



 ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 
 หลกัเกณฑ์การวเิคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 29 
 กำรออกแบบโครงสร้ำงของบรรจุภณัฑ์    29 
 ปัจจยัท่ีควรพิจำรณำในกำรออกแบบโครงสร้ำงภำชนะบรรจุ 31 
 หลกักำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับภำชนะบรรจุ    32 
 ภำชนะบรรจุสินคำ้ 32 
 ปัจจยัท่ีใชใ้นกำรเลือกภำชนะบรรจุสินคำ้ 33 
 แนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 35 
 ควำมเป็นมำของโครงกำร 35 
 วตัถุประสงคข์องโครงกำร 36 
 กรอบกำรคดัสรรสุดยอดหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 36 
 คุณสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบกำร 36 
 ท่ีสำมำรถส่งผลิตภณัฑเ์ขำ้คดัสรร 
 จ ำนวนผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบกำรสำมำรถเขำ้คดัสรร 37 
 ประเภทผลิตภณัฑท่ี์คดัสรร      37 
 กำรจดัระดบัผลิตภณัฑ ์ 39 
 แนวคิดด้านโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์” 40 
 แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ฉบบัท่ี 9) 40 
 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพคนและกำรคุม้ครองทำงสังคม 41 
 โครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 41 
   ช่องทำงกำรตลำดในประเทศกบัต่ำงประเทศ     42 
 กำรพฒันำโดยประชำชนมีส่วนร่วม 42 
 แผนงำนโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์OTOP 42 
 หลกัเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลอืกผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 44 
 หลกัเกณฑแ์ละมำตรกำรคดัเลือกผลิตภณัฑ์ 44 
 “หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” (OTOP) 
  
 



 ฌ 

สารบญั (ต่อ) 
   หน้า 
 
  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 47 
บทที่ 3    วธีิด าเนินงานวจัิย 52 
  ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 52 
 กำรเลือกตวัอยำ่งจำกประเภทของผลิตภณัฑ์ 52 
 กำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งจำกหมู่บำ้นในพื้นท่ี 52 
 กำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งจำกกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 53 
  ข้อมูลทีท่ าการศึกษาและการเกบ็ข้อมูล 55 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ 55 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ 55 
 ชนิดของเคร่ืองมือในกำรวจิยั 55 
   กรอบของการวจัิย 56 
  แผนกำรวิจยั 58 
  ระเบียบวธีิวจัิย 63 
 แผนกำรวิจยัโดยใชก้ระบวนกำร PAR กบัแผนแม่บทชุมชน 63 
 กระบวนกำรบริหำรจดักำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 65 
บทที่ 4    บริบทชุมชน 69 
  บริบทชุมชน 69 
  ประวติัควำมเป็นมำของอ ำเภอหำงดง 69 
 ประวติัต ำบลในอ ำเภอหำงดง 70 
 สภาพทางสังคมและวฒันธรรม 77 
 ท่ีตั้งและอำณำเขต 77 
 ลกัษณะทำงภูมิประเทศ 78 
 ประชำกรและกำรปกครอง 78 
 กำรเมืองและกำรบริหำร 79 
 โครงสร้ำงพื้นฐำน 80 
 กำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี วฒันธรรม กำรศึกษำ 81 
 กำรพฒันำทำงสังคมและวฒันธรรมของอ ำเภอหำงดง 81 



 ญ 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
 
   สภาพเศรษฐกจิ    84   
 สภำพเศรษฐกิจทำงกำรเกษตรกรรม 84 
 สภำพเศรษฐกิจทำงอุตสำหกรรม 84 
 ข้อมูลจากการลงพืน้ที่ การดูงานนอกสถานที ่และการจัดจ าหน่ายสินค้า 85 
 กำรลงพื้นท่ีเพื่อจดัเวทีท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัชุดโครงกำรวิจยั 85 
 กำรลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลบริบทชมชน 85 
 กำรลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษำ 86 
 กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี 87 
 กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้นอกสถำนท่ี 87 
บทที ่ 5    ศักยภาพของกลุ่มธุรกจิชุมชนด้านงานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 89 
  กลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลำย     89 
  กลุ่มผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้  90 
  กลุ่มผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั 90 
   กลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบำ้น     91 
   กลุ่มผลิตภณัฑป์ระดิษฐ ์และของตกแต่งบำ้น    91 
   กลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรแปรรูป      92 
  บริบทกลุ่มธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์ 93 
  ประวติัของผูป้ระกอบกำร 93 
  เร่ืองเล่ำจำกกำรสัมภำษณ์ผูป้ระกอบกำร 99 
  ขอ้มูลกำรศึกษำผลิตภณัฑ์ 99 
  ขอ้มูลกำรผลิต  และโครงสร้ำงขององคก์ร 99 
  กำรประเมินคุณภำพผลิตภณัฑ ์     100 
  กำรออกแบบ กำรผลิต กำรตลำด และกำรเงิน    100 
  การวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลุ่มผลติภัณฑ์    101 
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลำย      101 
  ผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้      103 
  ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั      105 



 ฎ 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
 
  ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบำ้น      107 
  ผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐแ์ละของตกแต่งบำ้น    109 
  กลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรแปรรูป      111 
  การวเิคราะห์หลกัเกณฑ์การคัดสรรปี พ.ศ. 2549   113 
  สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลำย    113 
  สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้    114 
  สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั    114 
  สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑข์องตกแต่งบำ้น    115 
  สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐ ์และของตกแต่ง  115 
  สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑก์ลุ่มอำหำรแปรรูป   116 
บทที ่ 6   สรุปผล และข้อเสนอแนะ 117 

สรุปผลกำรวจิยั 117 
ขอ้เสนอแนะ 119 

บรรณานุกรม 120 
ภาคผนวก   123 
ภำคผนวก  ก  กลุ่มผลิตภณัฑ์หตัถกรรมท่ีเป็นกรณีศึกษำทั้ง 6 กลุ่ม    124 
ภำคผนวก  ข  ประวติัผูว้ิจยั        139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฏ 

 

สารบัญภาพ 
ภาพที ่  หน้า 
2.1   ควำมส ำคญัของกำรออกแบบในชีวติประจ ำวนั 25 
4.1 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนุคง 70 
4.2 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนุคง 71 
4.3  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนุคง 71 
4.4 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นแหวน 72 
4.5 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองควำย 73 
4.6 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองควำย 73 
4.7 ลกัษณะทำงภูมิประเทศ 77 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐ 

 

 

สารบัญตาราง 
ตารางที่  หน้า 
1.1   จ  ำนวนผูผ้ลิตหตัถกรรมพื้นบำ้นในภำคเหนือตอนบน  3 
3.1 แผนปฏิบติักำรวิจยั (Action Plan)  58 
4.1 ประชำกรของแต่ละต ำบลใน  อ ำเภอหำงดง จงัหวดัเชียงใหม่  ปี  พ.ศ.  2548 78 
4.2 รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรองคก์ำรปกครอง  79 
 อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2551  
5.1 ตำรำงประวติักลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลำย  93 
5.2      ตำรำงประวติักลุ่มผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้     94 
5.3      ตำรำงประวติักลุ่มผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั     95 
5.4      ตำรำงประวติักลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบำ้น     96 
5.5      ตำรำงประวติักลุ่มผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐแ์ละของตกแต่งบำ้น  97 
5.6      ตำรำงประวติักลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรแปรรูป     98 
5.7      ผลกำรวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลำย  101 
5.8      ผลกำรวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้  103 
5.9      ผลกำรวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั   105 
5.10    ผลกำรวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบำ้น  107 
5.11    ผลกำรวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อน      109 

ของกลุ่มผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐแ์ละของตกแต่งบำ้น 
5.12    ผลกำรวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูป  111 
5.13    สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลำย    113 
5.14    สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑเ์ดินกรอบรูปไม ้    114 
5.15    สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั     114 
5.16    สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑข์องตกแต่งบำ้น    115 
5.17    สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐ ์และของตกแต่งบำ้น  115 
5.18    สรุประดบัมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ำหำรแปรรูป    116 
 
 



 ฑ 

 

สารบัญแผนภูมิ 
แผนภูมิที่  หน้า 
2.1 กรอบแนวคิดกำรจดักำรกำรตลำด  23 
3.1 กรอบกำรวจิยั กำรศึกษำปัญหำควำมตอ้งกำรของชุมชนและทอ้งถ่ิน  57 
 
 
 
 

 




