
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
 ชุดโครงการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ   
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ คณะผู ้วิจ ัยได้ริเร่ิมโครงการ               
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมผู ้ประกอบการธุรกิจชุมชนอ าเภอหางดง โดยศึกษาศักยภาพ                
ดา้นการออกแบบ การผลิต การตลาด การเงิน การจดัการ ฯลฯ อีกทั้งตอ้งการท่ีจะหาแนวทางพฒันา             
ธุรกิจชุมชนของผูป้ระกอบการ ใหส้ามารถยกระดบัสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนได ้

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 นบัตั้งแต่เศรษฐกิจไทยตกต ่าอนัเน่ืองมาจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้แรงงาน    
ท่ีถูกเลิกจ้างจากภาคอุตสาหกรรมท่ีปิดตัวลงกลับสู่ชนบทเป็นจ านวนมาก (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2545) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากชนบท รัฐบาลโดยกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ไดพ้ยายามหามาตรการสนบัสนุนการกระจายการจา้งงานไปสู่แรงงานในภาคชนบทหลายรูปแบบ 
เพื่อท่ีจะแกปั้ญหา ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการแกปั้ญหา 3 ประการของประเทศ คือ 
  1. ปัญหาความยากจน 

  2. ปัญหายาเสพติด 
  3. ปัญหาการประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 นโยบาย 3 ประการ (วยัรักษ์ วลยัรัตน์, 2544) ขา้งตน้น้ี เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลตอ้งการใช้
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ หรือแกไ้ขความยากจนของประชน ซ่ึงหากปัญหาเร่ืองความยากจนสามารถแกไ้ข 
หรือท าให้ดีข้ึนไดก้็น่าจะมีผลท าให้ปัญหายาเสพติด และปัญหาประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
ลดน้อยลงได้ด้วย ในการแก้ปัญหาเหล่าน้ี รัฐบาลได้ด าเนินการโดยเข้าไปให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือแนะน าในส่วนของความรู้ ทกัษะ และเงินลงทุน ปรากฏเป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ส่งเสริมหมู่บา้นอุตสาหกรรม โครงการสนบัสนุนพฒันาธุรกิจขนาดยอ่ม โครงการกองทุนหมู่บา้น 
และโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน
นโยบายการแก้ปัญหาการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติ และประชาชนในระดับฐานราก          
เป็นโครงการท่ีรัฐบาลโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐและเอกชน ได้เขา้ไปให้การส่งเสริมดว้ยวิธีการต่างๆ 
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เพื่อให้ชุมชนนั้นๆ สามารถประกอบอาชีพ ประกอบการผลิตสินค้าและบริการ ท่ีชุมชนถนัด              
และสามารถท าไดดี้ท่ีสุดออกจ าหน่ายเพื่อเล้ียงตนเอง และครอบครัว จะท าให้ชุมชนหรือต าบลนั้นๆ 
มีความเขม้แขง็ ด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุข สามารถพึ่งตนเองในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
 โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เป็นโครงการท่ีรัฐบาลได้จดัตั้งข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหา
ในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจเม่ือปี 2540 ก่อตั้งข้ึนเพื่อสนบัสนุน นโยบายการแกปั้ญหา การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติ และประชาชนระดบัรากหญา้ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบ  
มีแนวคิดให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ สร้างความเจริญแก่ชุมชน ยกระดับ              
ฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน ดว้ยการน าเอาทรัพยากร ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน มาพฒันา       
ให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง สอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้น า                  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาสินค้าท่ีชุมชนมีความถนัด และสามารถท าได้ดีท่ีสุด
ออกจ าหน่าย โดยรัฐบาลเขา้ช่วยเหลือดา้นความรู้สมยัใหม่ บริหารจดัการดา้นการเช่ือมโยงสินคา้
จากชุมชนสู่ตลาดทัว่ประเทศ ด้านระบบการคา้ เครือข่ายและอินเตอร์เนต ถือได้ว่าเป็นการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544) 
 จงัหวดัเชียงใหม่นับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย โดยมีแหล่งท่องเท่ียว   
ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ จงัหวดัเชียงใหม่      
ยงัมีช่ือเสียงในด้านการผลิตงานหัตถกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีงดงาม และวิจิตรบรรจง เน่ืองด้วย      
ความพร้อมทางด้านแหล่งวตัถุดิบ ภูมิปัญญา และฝีมือของช่างพื้นเมือง จึงท าให้จงัหวดัเชียงใหม่
เป็นแหล่งคา้ขายงานหัตถกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เช่น เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองป้ันดินเผา ร่ม         
งานกระดาษ เคร่ืองเขิน งานหตัถกรรมไมแ้กะสลกั เป็นตน้ ดงัตารางท่ี 1 
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 ตารางท่ี 1.1 จ  านวนผูผ้ลิตหตัถกรรมพื้นบา้นในภาคเหนือตอนบน (ราย) 
 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ จ านวนผูผ้ลิตในภาคเหนือตอนบน (ราย) 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก รวม 

เคร่ืองป้ันดินเผา 
และเซรามิกส์ 

- 9 82 1 163 7 1 2 1 266 

ผา้ และผลิตภณัฑ์
จากผา้ 

18 55 212 67 18 25 65 32 6 498 

กระดาษสาและ
ผลิตภณัฑจ์าก
กระดาษสา 

5 9 83 8 21 2 13 7 - 148 

ผลิตภณัฑจ์ากไม ้
ไผ ่หวาย และพืช 

11 8 35 18 18 28 16 30 9 173 

อญัมณี 2 16 41 1 - 1 - 7 1 69 
ไมแ้กะสลกั และ
ผลิตภณัฑจ์ากไม ้

- 3 103 22 5 1 15 2 - 151 

เคร่ืองเขิน - - 22 - - - - - - 22 
อ่ืนๆ 2 4 42 1 15 - 11 - 1 76 
รวม 38 104 620 118 240 64 121 80 18 1403 
 
ท่ีมา: ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
   

 อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใตห้ากจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 15  
กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108  มีพื้นท่ีประมาณ 302 ตารางกิโลเมตร           
สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 310  เมตร ทางทิศเหนือ และทางทิศตะวนัตกของอ าเภอ     
มีสภาพเป็นภูเขาสลบัซบัซ้อน มีป่าไมเ้บญจพรรณ และป่าเต็งรังประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นท่ีทั้งหมด  
เป็นท่ีราบเอียงจากทิศตะวนัตกไปจรดแม่น ้ าปิงทางทิศตะวนัออก ส่วนทางตอนใต้ของอ าเภอ       
เป็นบริเวณราบลุ่มต ่า การคมนาคมในพื้นท่ีมีถนนติดต่อระหว่างต าบล หมู่บา้นต่างๆ ไดทุ้กต าบล 
หมู่บ้านบางแห่งยงัมีสภาพเป็นลูกรัง เช่น หมู่ ท่ี 10ต าบลบ้านปง และหมู่ท่ี 11 ต าบล น ้ าแพร่          
การคมนาคมขนส่งระหว่าอ าเภอ  และจงัหวดั มีรถโดยสารประจ าทางส าหรับภายในหมู่บ้าน 



 4 

เดินทางโดยใช้บริการรถรับจา้ง อ าเภอหางดงแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 ต าบล  108 หมู่บา้น   
อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ 
นอกจากนั้ นย ังมีการประกอบอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ท่ีสามารถพัฒนาธุรกิจชุมชน                     
ได้ หลายอาชีพ มีการส่งผลิตภัณฑ์จ  าหน่ายในตลาดส าคัญของอ าเภอหางดง เช่น ร้านค้า                 
ในหมู่บา้นถวาย  อ าเภอหางดง  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากนั้น       
ยงัส่งไปจ าหน่าย  ในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ อีก ส าหรับธุรกิจในอ าเภอหางดงแบ่งออกหลายประเภท        
คือ ธุรกิจชุมชนผลิตโคมไฟ ธุรกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาเคลือบ ตุ๊กตาเซรามิค ธุรกิจชุมชนปูนป้ัน 
แกะสลกัไม ้ ธุรกิจชุมชนไม ้และของตกแต่ง กลุ่มผลิตภณัฑไ์มไ้ผ ่กลุ่มผลิตภณัฑ ์ผา้ฝ้ายทอมือ ฯลฯ 

ดว้ยความพร้อมทั้งทางดา้นแหล่งวตัถุดิบ การคมนาคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการส่งเสริม
จากภาครัฐบาล ฯลฯ ท าให้อ าเภอหางดง กลายเป็นแหล่งประกอบการดา้นงานหัตถกรรมท่ีส าคญั
ของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีต าบลท่ีผลิตงานหัตถกรรมท่ีส าคญั คือ ต าบลบา้นแหวน ต าบลขุนคง 
ต าบลหนองควาย ต าบลหนองโขง ต าบลสันผกัหวาน ต าบลน ้ าแพร่ ต าบลหารแกว้ ต าบลหนองแก๋ว 
และต าบลหนองตอง ทั้ ง เก้าต าบลน้ีมีการผลิตสินค้าหัตถกรรมท่ีหลากหลาย และมีกลุ่ม               
ธุรกิจชุมชนต่างๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย ปัญหาส าคัญของกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีพบ คือ ปัญหา            
ดา้นการขาย ไม่วา่จะเป็นรูปแบบท่ีซ ้ าเดิม คู่แข่ง การตดัราคากนัเอง ระบบการผลิตท่ีไม่ไดม้าตรฐาน   
การจัดการ เงินทุนท่ีขาดสภาพคล่อง  ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีน้อย เป็นต้น ท าให้ธุรกิจ          
ประสบปัญหาภาวะการขาดทุน ส่งผลต่อการจา้งงานในชุมชน ประชาชนไม่มีเงินใชส้อยไม่สามารถ
หาเล้ียงตนเอง และครอบครัวได ้ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนตามมา ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงไดริ้เร่ิม
โครงการวิจยัวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน เพื่อยกระดบัสินคา้สู่เกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน และทอ้งถ่ิน รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเขา้สู่การคดัสรรคโ์ครงการ “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ”์ (OTOP) ต่อไปได ้
 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

 เพื่อวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ         
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นต่างๆ แต่ละต าบลตามหวัขอ้ดงัน้ี 
  2.1 เพื่อวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษาผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 



 5 

  2.2  เพื่อวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษาผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.3 เพื่อวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ กรณีศึกษาผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.4 เพื่อวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษาผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.5 เพื่อวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของตกแต่ง อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2.6 เพื่อวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
3. ขอบเขตของโครงกำรวจัิย 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพ และส ารวจการออกแบบผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน 
อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่  โดยวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการ การตลาด การผลิต             
และการเงินของธุรกิจชุมชน มีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
     3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
                   พื้นท่ีในการศึกษา สามารถแยกไดต้ามประเภทของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี  
     3.1.1 กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย คือ หมู่ ท่ี 5, 8 ,11 ต าบล      
บา้นแหวน และหมู่ท่ี 2 ต าบลขนุคง 
     3.1.2 กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้คือ หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง หมู่ท่ี 5, 8, 
และหมู่ท่ี 12 ต าบลบา้นแหวน 
     3.1.3 กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกั  คือ หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง หมู่ท่ี 5  
และหมู่ท่ี 11 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองโขง 
     3.1.4 กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น หมู่ท่ี 5, 6, 8, 9, 12, หมู่ท่ี 13 
ต าบลบา้นแหวน หมู่ 2 ต าบลขนุคง และหมู่ 2 ต าบลหนองควาย 
     3.1.5 กรณีศึกษาผลิตภณัฑศิ์ลปะประดิษฐแ์ละของตกแต่ง คือ หมู่ท่ี 5, 8, 9 
ต าบลบา้นแหวน และหมู่ท่ี 2  ต าบลขนุคง 
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     3.1.6 วิเคราะห์การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน คือ         
หมู่ท่ี 2 บา้นตน้ง้ิว ต าบลสันผกัหวาน หมู่ท่ี 5 ต าบลน ้าแพร่ หมู่ 2 ต าบลหารแกว้ หมู่ท่ี 4 บา้นทรายมูล     
หมู่ท่ี 4 ต าบลบา้นแหวน หมู่ 3 ต าบลหนองแก๋ว หมู่ท่ี 4 ถนนหางดง-สะเมิง ต าบลบา้นปง หมู่ท่ี 7 
ต าบลสันผกัหวาน หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองตอง 
     3.2  ขอบเขตดา้นประชากร 
                   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรม
ทอ้งถ่ินในโครงการ “ผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ิน” ของอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบ
ไปดว้ย 6 กลุ่มผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี 
   3.2.1 กลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย มีกลุ่มผูป้ระกอบการดงัต่อไปน้ี 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณอินศร  ทิพสุทา 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณอารี  กาวลิะ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณฟองนวล ปลูกงา 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณศวร  ทิพยอุ่์น 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณอมัพร  ยาวชิยั  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณอ าพร  ศรีกุนะ  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 จนัทิรา  ตัน๋ปาลี 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณแกว้ศรี  ปลูกงา  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณสุพาณี  แกว้ใจ   
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 10 คุณชานนท ์ นนัไชย 
   3.2.2 กลุ่มผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้มีกลุ่มผูป้ระกอบการดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณศิรินนัท ์    จนัทร์จาน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณสมศรี    โปธิ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณภีระพฒัน์  นนัทะวงศ ์
กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณกนก     ศรีมูล 
กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณมา       สายกนัทา 
กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณอนนัต ์  ไชยยม 
กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 คุณพวงเพชร    นนัทะ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณทองดี     เขียวดี 

   3.2.3 กลุ่มผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั มีกลุ่มผูป้ระกอบการดงัต่อไปน้ี 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณกนัแกว้    ทามงคล 
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   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณชุติกานต ์   กนัทะวงศ ์
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณประพนั  บุญเทพ 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณบวัเลียว   เมทาดี 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณค ามูล    หม้ือชุม 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณประจวบ   มนรังษี 
   3.2.4 กลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น มีกลุ่มผูป้ระกอบการดงัต่อไปน้ี 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณผกาวรรณ  ค าหลา้ 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณชวาลา   ไชยยงั 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณไพริน   ยวงขาว 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณจนัทร์สม  หน่อจนัทร์แกว้ 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณนิภาพร  บุตรชยั 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 วชิระ   สีจนัทร์ 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 คุณไพลิน   กิตติกุศล 
   3.2.5 กลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะประดิษฐ์ และของตกแต่งบา้น ประกอบดว้ย
ผูป้ระกอบการดงัต่อไปน้ี 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณค าป้อ    ต่อเรือนค า 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณสมเพชร    เรือนแกว้ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณกิติพฒัน์   สมใจ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณบวัเขียว    ไชยปัญญา 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณเกตุ    ศรีแปง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณประมวณ    ศรีแปง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 คุณบวัไหล   บุญแต๋ว 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณกญัญานตั   พนัธุศาสตร์ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณวนัเพญ็   ถาไว 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 10 คุณภีระพฒัน์    มาแยะ  
 3.2.6 กลุ่มตวัอย่างการวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภณัฑ์ฯลฯ มีกลุ่ม
ผูป้ระกอบการดงัต่อไปน้ี 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารแม่บา้นเกษตรบา้นตน้ง้ิว 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณจนัทร์เพญ็  วพิุทธกษมานนท ์
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณสมเพชร  วรรณแกว้ 
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  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูป 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 กลุ่มเกษตรกรบา้นช่างค านอ้ย 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 ชุมชนบา้นแม่ขกัพฒันา 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 กลุ่มแปรรูปอาหารพื้นเมือง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณเล็ก  วงคก์ุณา 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 10 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่านาค 

3.3   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                 เน้ือหาท่ีน ามาใช้ในการศึกษา ประกอบในงานวิจยั ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
การจดัการการตลาด การออกแบบผลิตภณัฑ์  การออกแบบบรรจุภณัฑ์  มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน
และทอ้งถ่ิน แนวคิดโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์  และแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 (OTOP Product Champion) และแนวคิดเร่ืองการตดัสินใจ        
เลือกซ้ือสินคา้ 
 

4. ขั้นตอน และวธีิกำรศึกษำ 
 

             การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยักรณีศึกษา (Case Study) โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม (Based on 
Community) วิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารบนัทึกหรือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ การวิจยัภาคสนาม (Field Study) ถึงสภาพความเป็นจริงในสังคม หรือธรรมชาติวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏวา่มีสภาพเป็นอยา่งไร เป็นการวิจยั
สร้างสรรค ์(Creative Research) เพื่อสร้างองคค์วามรู้ วธีิการ ทฤษฎีและผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะ 
และการวิจยัทางศิลปะประยุกต์  (Applied Art Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัเพื่อน าผลวิจยัไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบ โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
 4.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
   4.1.1 สร้างความเขา้ใจในการท างานวิจยั ท่ีตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 
เป็นการวิจยัแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บ้าน            
ผูน้  าชุมชน   ผูน้ าธรรมชาติ คนเฒ่าคนแก่ท่ีชาวบา้นใหค้วามยอมรับนบัถือ ชาวบา้นผูป้ระกอบการ 
   4.1.2 ศึกษาบริบทชุมชน ดา้นสภาพพื้นท่ี ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาชาวบา้น และสภาพปัญหาต่างๆ ของชุมชน 
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   4.1.3 ศึกษาบริบท เก่ียวกบัวิถีชีวิต การท ามาหากิน ปัญหาส่ิงแวดล้อม          
การอพยพ ยา้ยถ่ินขอ้มูลเก่ียวกบัครัวเรือน ภาระหน้ีสิน รายรับ รายจ่าย ศึกษาความตอ้งการ        
ปัญหา โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน ามาวเิคราะห์ และหาทางแกไ้ข 
   4.1.4 ร่วมกบัชุมชน และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน                
โดยการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
   4.1.5 เชิญวิทยากรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การอออกแบบบรรจุภัณฑ์    
และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้เร่ืองพฒันาผลิตภัณฑ์ จากการร่วมวิเคราะห์การออกแบบ          
โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมท่ีมีความรู้ด้านการออกแบบ ร่วมกัน
วิเคราะห์ดา้นการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสม กบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 
   4.1.6 เชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต และการเงิน              
เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
   4.1.7 กลุ่มเป้าหมายเร่ิมตระหนกั และเขา้ใจปัญหาซ่ึงคน้พบดว้ยการร่วมคิด              
ร่วมวเิคราะห์ ร่วมวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ 
 4.2 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   4.2.1 ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจยั ขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน               
เช่น แผนงานโครงการพฒันาต าบล ขอ้มูล จปฐ. กชช.2ค ขอ้มูลจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Online/CD Network) แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ 
   4.2.2 การท าแบบส ารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาบริบทชุมชน             
เช่น ประเด็นเร่ือง ประวติับุคคล เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
   4.2.3 การสังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation) ดว้ยการเดินส ารวจ       
จดบนัทึกส่ิงต่างๆ เช่น จ านวนของบา้น วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างบา้น การสังเกตดว้ยการเขา้ไปร่วม
กิจกรรมกบัชาวบา้น ในการประกอบอาชีพ เพื่อซกัถามขอ้มูลท่ีก าลงัท าการศึกษา 
   4.2.4 การศึกษาชุมชนจากกรณีศึกษา (Case Studies and stories) เป็นการศึกษา
บริบทชุมชน อนัเป็นท่ีมาของเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล ผูน้ าชุมชน เพื่อความเขา้ใจถึงสภาพการณ์     
ในชุมชนดีข้ึน 
   4.2.5 การท าแผนท่ีทางความคิด (Mind Map) เพื่อศึกษาปัญหา ความตอ้งการ 
โดยการระดมความคิดเห็นของบุคคล ร่วมกนัก าหนดหวัขอ้เพื่อแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะเป็นการ
เพิ่มมิติของความคิด แยกแยะความคิดไดแ้ตกแขนงมากข้ึน ท าใหทุ้กคนเห็นความส าคญั ของปัญหา 
   4.2.6 กระบวนการจดัเวที เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน 
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   4.2.7 ศึกษาดูงานในการประกอบอาชีพหัตถกรรม  การอบรมปฏิบติัการ           
จากแหล่งประกอบการ และชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ดา้นการจดัการธุรกิจการขาย ขั้นตอน             
การออกแบบผลิตภณัฑ ์การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การผลิต และจ าหน่าย 
   4.2.8 น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน การอบรมปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานต่อไปในอนาคต 
   4.2.9 จดัท ารายงาน สรุปบทเรียน และองคค์วามรู้ 
 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวิจัย 
 
 ชุดโครงการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอหางดง     
จงัหวดัเชียงใหม่ มีกรณีศึกษาเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ี 6 ประเภท แยกได้เป็น 51 กลุ่มตัวอย่าง             
โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถแยกไดด้งัน้ี 
 5.1 ทราบถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ของกลุ่มผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.2 ทราบถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ของกลุ่มผูป้ระกอบการผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.3 ทราบถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ของกลุ่มผูป้ระกอบการผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.4 ทราบถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ของกลุ่มผูป้ระกอบการผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.5 ทราบถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์” ของกลุ่มผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของตกแต่งบา้น อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.6 ทราบถึงการออกแบบบรรจุภณัฑ ์และศกัยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
6. ระยะเวลำในกำรท ำวจัิย 
 
 ระยะเวลาท่ีใชท้  าการวจิยั รวมทั้งหมด 12 เดือน (ปี 2550)  
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7. นิยำมศัพท์ 

 

 ธุรกิจชุมชน คือ การรวมกนัของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อร่วมกนัประกอบธุรกิจ          
ท่ีสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือการสร้างศกัยภาพท่ีมีอยู่ภายในชุมชน        
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการจดัตั้งร้านคา้ชุมชน ซ่ึงเป็นธุรกิจชุมชนในอ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ศักยภำพธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน         
ไม่วา่จะเป็น ดา้นการตลาด การจดัการ การผลิต การเงิน ดา้นการออกแบบ ตลอดจน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค เป็นตน้ เป็นความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน หรือผลิตภณัฑ์ของชุมชน 
ใหท้ดัเทียมคู่แข่งขนัได ้ทั้งยงัสามารถพฒันาเพื่อยกระดบัสู่เกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนอีกดว้ย 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ ท่ีปรับเป ล่ียนมาจากค าว่า  
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”   เป็นผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  1.  ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยกลุ่มชุมชน อาทิ กลุ่มแม่บ้าน  
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ เป็นตน้ ซ่ึงไม่จ  าเป็นว่าหน่ึงต าบลตอ้งมีหน่ึงผลิตภณัฑ์ อาจเป็นหลายชุมชน
หรือเครือข่าย  
   2.  ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยผูป้ระกอบการรายเดียว และเป็น
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดยอ่ม (SMEs) อาทิ หา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั เป็นตน้ 

     โครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  หรือเรียกสั้ นๆว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการ     
ท่ีส่งเสริมให้ชาวบา้นในแต่ละต าบลสร้างอาชีพในการผลิตสินคา้ เพื่อออกจ าหน่ายสินคา้ประจ า
ต าบลนั้นๆ ในห้วงเวลาท่ีประเทศชาติ ก าลงัเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประชาชนทุกระดบั 
ประสบปัญหาต่างๆ  จดัใหมี้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ แต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ ในการพฒันาสินค้า  โดยรัฐบาลพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลือ ด้านความรู้สมัยใหม่           
ดว้ยระบบร้านคา้เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน 
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่ งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ ด้วยการน า
ทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น             
และมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งใน  และต่างประเทศ 
 เดินเส้นลวดลำย คือการเดินเส้นลวดลายด้วยการใช้เส้น ”มุก” ได้แก่ส่วนผสม          
ของปูนขาว ชนั สีน ้ามนั ปิดลงบนวสัดุท่ีตอ้งการ 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลำย  คือกลุ่มผูป้ระกอบการในการท าเดินเส้นลวดลาย           
บนภาชนะ  ท่ีท าการศึกษาภายในเขตอ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 กรอบไม้ คือ การน าไมม้าท าการประกอบเป็นส่ีเหล่ียมมุมฉาก สามารถใช้ส าหรับ      
ท าเป็นกรอบไม ้ กรอบกระจก และกรอบอ่ืนๆ 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์กรอบไม้ คือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตกรอบไม ้ท่ีท าการศึกษา
ภายในเขตอ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ไม้แกะสลัก  คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีท าข้ึนจากการน าไม้ทั้ ง ช้ิน หรือไม้หลายช้ินต่อกัน      
แกะสลกัใหมี้ลวดลาย ตามท่ีก าหนด  อาจลงสี  เคลือบสี  หรือเคลือบผวิดว้ยก็ได ้

 กลุ่มผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกั คือ กลุ่มผูป้ระกอบการท าไมแ้กะสลกั เป็นส่ิงของ เคร่ืองใช้
ต่างๆ โดยท าการศึกษาผูป้ระกอบการได้แก่ หมู่ 5 ต าบลบ้านแหวน หมู่ 11 ต าบลบ้านแหวน                
หมู่ 2 ต าบลขนุคง และหมู่ 3 ต าบลหนองโขง  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ของตกแต่งบ้ำน  คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ช้ หรือตกแต่งประดบัในบ้าน สถานท่ีต่างๆ 
เคร่ืองใช้สอย  หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใช้สอย ตกแต่ง หรือให้เป็นของขวญั 
รวมทั้ งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมท้องถ่ิน ทั้งน้ีไม่รวมถึง
ผลิตภณัฑท่ี์ใชห้รือประดบัตกแต่งร่างกาย 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้ำน คือ กลุ่มผูป้ระกอบการผูผ้ลิตเคร่ืองใช้สอย หรือเคร่ือง
เรือนท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใช้สอย ตกแต่ง หรือให้เป็นของขวญั ท่ีท าการศึกษาภายในเขต     
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  
 ศิลปะประดิษฐ์และของตกแต่งบ้ำน คือ ความคิดสร้างสรรค์เ ก่ียวกับลักษณะ 
องคป์ระกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภณัฑ์ กรรมวิธีในการผลิต การรักษา หรือปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึนหรือท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ข้ึนใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม สามารถแสดง
ออกมาให้ปรากฏข้ึนได้อย่างงดงามน่าพึงชม ท่ีมีไวใ้ช้ หรือตกแต่งประดบัในบา้น สถานท่ีต่างๆ 
เคร่ืองใช้สอย  หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใช้สอย ตกแต่ง หรือให้เป็นของขวญั 
รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมท้องถ่ิน ทั้งน้ี ไม่รวมถึง
ผลิตภณัฑท่ี์ใชห้รือประดบัตกแต่งร่างกาย 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของตกแต่งบ้ำน คือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิต
ศิลปะประดิษฐแ์ละของตกแต่งบา้น  ท่ีท าการศึกษาภายในเขตอ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  หมายถึง  การร่วมกนัออกแบบบรรจุภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
และนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  และมีการน าไปทดลองขายในตลาดสินคา้ 
 




