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บทคัดย่อ 
 

  การวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  1) เพื่อวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน 2) เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพ
ด้านการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน  เ งิน  งาน ว ัส ดุอุปกรณ์                           
ให้มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นการตลาด ในการน าสินคา้จากผูผ้ลิต ไปสู่ผูบ้ริโภค 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม (Based on Community) จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่ม
ประชากร ท่ีประกอบการ ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นแบบกลุ่มประชากรท่ีนบัได ้
(Finite Population) จากกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเดินเส้นลวดลาย 10 กลุ่ม ในพื้นท่ี
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  ผลการศึกษา พบว่า จากการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ ์    
เดินเส้นลวดลาย  มีปัจจยัในการออกแบบตามลกัษณะช้ินงาน เน่ืองจากขนาดของช้ินงานท่ีไดม้า     
มีขนาดไม่เท่ากนั จึงท าให้ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลายมีขนาดไม่ไดม้าตรฐาน ในดา้นการออกแบบ  
ไม่มีการพฒันารูปแบบเท่าท่ีควรในหลายปีท่ีผ่านมา อีกทั้ งราคายงัไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ ์    
เพราะปัญหาการตดัราคากันเองของผูป้ระกอบการ  การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดควรออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หมี้ความแปลกใหม่ทนัสมยั  ควรเนน้ประโยชน์ใชส้อยให้มากกวา่เดิม ควรปรับปรุงดา้น
ขนาดความสวยงามความประณีตของงาน และคุณภาพโดยรวม ในราคาท่ีเหมาะสม ในการวิเคราะห์
ศักยภาพการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน  เงิน งาน วสัดุอุปกรณ์                
ให้มีประสิทธิภาพนั้ น จากการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า ผู ้ประกอบการทั้ ง  10 กลุ่ม ส่วนใหญ่               
เ ป็นผู ้ประกอบการราย เดียว  มีทั้ งการท างานทุกขั้ นตอนทั้ งหมด  และมีพ่อค้าคนกลาง                   
เป็นผูด้  าเนินงาน โดยเป็นผูก้ระจายงานให้แก่ผูป้ระกอบการเป็นรายๆ ไป ให้ท าตามความสามารถ
ของช่าง ดา้นการบริหารทรัพยากรคนของกลุ่มส่วนใหญ่การบริหาร เป็นการบริหารสอนงานกนัเอง       
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ภายในครอบครัวอย่าง เช่น พ่อสอนแม่ แม่สอนลูก พี่สอนน้อง และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น    
วตัถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ วสัดุหลักๆ ท่ีส าคัญจะได้มาจากพ่อค้าคนกลางเป็นคนประสาน           
และจดัหาให้ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูด้  าเนินงาน แต่ในกรณีท่ีผลิตทุกขั้นตอนจะตอ้งลงทุน
จัดหาวัสดุเอง  ศักยภาพการ ด้านการตลาด ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งพ่อค้าคนกลาง               
และจ าหน่ายเอง ขาดความรู้ดา้นการวางแผนทางการตลาด เป็นการด าเนินธุรกิจท่ียงัขาดระเบียบ 
การจดัการ  และการบริหารท่ีไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควร 
  ผลการวิเคราะห์ตามแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย      
ปี พ.ศ.2549 โดยวเิคราะห์ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย ชุมชน หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 11 ต าบล
บ้านแหวน และหมู่ 2 ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นกรณีศึกษาทั้ง 10 กลุ่ม 
สามารถสรุปได ้คือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีศกัยภาพตามเกณฑ์ฯ จดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว 
คิดเป็น 80% และผูป้ระกอบการท่ีจดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ระดบั 1 ดาว คิดเป็น 20% และผูป้ระกอบการ 
ท่ีจดัอยูใ่นผลิตภณัฑร์ะดบั 3, 4 และ 5 ดาว คิดเป็น 0% 
  ขอ้เสนอแนะในการวิจยั ควรมีการส่งเสริมให้กลุ่มผูป้ระกอบการมีความรู้ดา้นการ
บริหารจดัการธุรกิจทุกดา้น รวมถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้ดา้น
เทคโนโลยกีารผลิต  ความรู้ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการ รวมไปถึงการ
สนับสนุนด้านแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด า เนินธุรกิจ               
ของผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 
 

 The research on “The Analysis of Product Design and the Potentiality of Community 
Business, ‘Dern Sen’ Product Case Study, Hang Dong District, Chiang Mai” aims to 1) analyze 
local product design 2) analyze the potentiality of business management, especially on human resources, 
money, material and work procedure management, and 3) analyze the marketing potential to 
deliver products from manufacturers to consumers. 
 The research methods were combined among the Case Study, Based-on Community 
Participation, Documentary Research by analyzing contents from recorded documents,             
Field Study for actual condition in community, Survey Research to find out the fact, Experimental 
Research, Creative Research to create knowledge, methods, theories and creative artistic work, 
and Applied Art Research which applies research results as basic data for product design. 
 This research is the study from population who engage in related community product 
group which is Finite Population from 10 groups of ‘Dern Sen’ product local business groups       
in Hang Dong district, Chiang Mai province by using Purposive Sampling. 
 The research results show that the local product design involves with design based on 
work’s feature.  Due to unmatched size of work, outline design product has unqualified size.  
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 business groups are mostly sole entrepreneur who 
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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. 
 According to the analysis of the best local product 2006 by analyzing 10 groups of outline 
design product community business, Village No.5, 8 and 11, Ban Waen sub-district and Village 
No.2, Khun Khong sub-district, Hang Dong district, Chiang Mai province as case study, it can be 
concluded that most of the business groups have standard potentiality in which their products can 
be considered in class 2 (80%), business groups who are considered class 1 (20%), and business 
groups who are considered class 3, 4 and 5 respectively (0%). 
 For the research suggestion, additional encouragement should be made for business 
groups to have more knowledge in management including government support; such as 
knowledge in production technology, product design, mass management and business funding 
which considered crucial factor in running business of local business groups. 




