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บทคัดย่อ 
 

  การวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ัก อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  1) เพื่อวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน  2) เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพ
ด้านการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากร คน เ งิน  งาน ว ัส ดุอุปกรณ์                          
ใหมี้ประสิทธิภาพ  3) เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการตลาด ในการน าสินคา้จากผูผ้ลิต ไปสู่ผูบ้ริโภค                           
โดยอาศยักระบวนการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation)  การศึกษาคร้ังน้ี              
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพจากกลุ่มประชากรท่ีนับได้ (Finite Population) คือกลุ่มธุรกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกรอบรูปไม้สัก จ  านวน 8 กลุ่ม ในพื้นท่ีอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่          
โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 100 ชุด 
โดยแบ่งขอ้มูล เป็น 8 ส่วน ลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed - End Question) และค าถาม
แบบปลายเปิด (Open - End Question) 
  ผลการศึกษาพบว่าจากการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน กรอบรูปไมส้ัก         
ในดา้นการออกแบบ  มีการร่างแบบง่ายๆ โดยออกแบบตามลกัษณะของไม ้เน่ืองจากขนาดของไม ้ 
มีขนาดไม่เท่ากัน จึงท าให้มีปัญหาในด้านการออกแบบท่ีมีรูปแบบไม่ได้มาตรฐาน ในหลายปี         
ท่ีผ่านมาไม่มีการพัฒนารูปแบบเท่าท่ีควร ในด้านการออกแบบการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด            
ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ทันสมัย นอกจากนั้นควรเน้นประโยชน์ใช้สอย            
ให้มากกว่าเดิม  ควรปรับปรุงดา้นขนาด ความสวยงามความประณีต และความสม ่าเสมอของงาน                                                    
ในการวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน  เงิน งาน วสัดุ
อุปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพนั้น  จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่  ผูป้ระกอบการทั้ง 8 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ระกอบการรายเดียว  มีทั้งการท างานทุกขั้นตอนทั้งหมด  และมีพ่อคา้คนกลางเป็นผูด้  าเนินงาน 
โดยเป็นผูก้ระจายงานให้แก่ผูป้ระกอบการเป็นรายๆไป โดยให้ท าตามความสามารถของช่าง                    
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ด้านการบริหารทรัพยากรคนของกลุ่มส่วนใหญ่การบริหาร สอนงานกันเองภายในครอบครัว
อย่างเช่น พ่อสอนแม่  แม่สอนลูก  พี่สอนน้อง และสืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น วตัถุดิบและอุปกรณ์
ต่างๆ  วสัดุหลกัๆ ท่ีส าคญั จะได้มาจากพ่อค้าคนกลางเป็นคนประสาน  และจดัหาให้ในกรณีท่ี
ผู ้ประกอบการเป็นผู ้ด า เนินงาน แต่ในกรณีท่ีผลิตทุกขั้ นตอนจะต้องลงทุนจัดหาว ัสดุเอง                
การวิเคราะห์ศกัยภาพดา้น การตลาดส่วนใหญ่  เป็นการผลิตเพื่อส่งพ่อคา้คนกลาง และจ าหน่ายเอง 
ดา้นการตลาดของกลุ่มธุรกิจชุมชนภายในอ าเภอหางดง  ในแต่ละวนัผูป้ระกอบการมีเพียงความคิด 
ท่ีจะเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึนเท่านั้น  เพื่อให้มีรายได้เพิ่มข้ึนตามผลผลิตท่ีผลิตได้  ตามระยะเวลา              
ท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงในส่วนน้ีผูป้ระกอบการไม่สามารถหาตลาด ได้มากท่ีควร เน่ืองจากโอกาสน้อย            
การแข่งขนัสูง บวกกบัปัญหาการตดัราคากนัเอง  เป็นการด าเนินธุรกิจท่ียงัขาดระเบียบการจดัการ  
และการบริหารเท่าท่ีควรจะเป็น    
                             ผลการวิเคราะห์ตามแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย      
ปี พ.ศ.2549 โดยวิเคราะห์ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้ชุมชน หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 12  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้ง 8 กลุ่ม 
สรุปได ้คือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีศกัยภาพตามเกณฑ์ฯ จดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว คิดเป็น 
75% และผูป้ระกอบการท่ีจดัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ระดบั 1 ดาว คิดเป็น 25% และผูป้ระกอบการ ท่ีจดัอยู่
ในผลิตภณัฑร์ะดบั 3, 4 และ 5 ดาว คิดเป็น 0% 
  ขอ้เสนอแนะในการวิจยั ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรหาทางแก้ไขทาง
เศรษฐกิจในเร่ืองเคร่ืองอ านวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน การเขา้ถึงบริการของรัฐ และการ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ขอ้เสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์จงัหวดั ควรก าหนดให้ทุกต าบลด าเนิน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  
ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั จ าเป็นตอ้งมีแกนน าท่ีได้รับการยอมรับนับถือจากชุมชน เพื่อขบัเคล่ือน
กระบวนการในเรียนรู้ร่วมกัน ข้อเสนอแนะวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีสลับซับซ้อน           
ควรเช่ือมโยงกบัหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน  จ าเป็นตอ้งอาศยันักวิจยัท่ีคลุกคลี  คิด ท า และสรุป
บทเรียนเป็นระยะร่วมกบัชาวบา้นในชุมชน และควรมาจากหลายสาขาวิชาเพื่อเป็นการประยุกต์
ความรู้ต่างๆ มาใช้ร่วมกนั เช่น สาขาศิลปกรรม สาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ พฒันา
ชุมชน  บริหารจัดการ การตลาด การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธ รรมชาติ               
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 
 
 



 ง 

Research Title:  The Analysis of Product Design and the Potentiality of Community  
Business, A case study on Wooden Picture Frame Product,  
Hang Dong District, Chiang Mai 

Researchers:  Assoc. Prof. Anchalee Somdee et al. 
Research Fund:  Office of the National Research Council of Thailand (NRCT) 
Year:   2007-2009 
 

ABSTRACT 
 
 The research on “The Analysis of Product Design and the Potentiality of Community 
Business, Wooden Picture Frame 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 by using People Participation 
Method. 

This research is the study from population who engage in related community product 
group which is Finite Population from 8 groups of teakwood handicraft product local business 
groups in Hang Dong district, Chiang Mai province by using Purposive Sampling. 
 The research results show that the design of local wooden-carving product involves with 
the design of wood’s feature.  Due to unmatched size of wood, wooden picture frame 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 8 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 
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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 8 groups of 
teakwood handicraft product community business, Village No.2, Khun Khong sub-district, Village 
No.5, 8 and 12, Ban Waen 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 (75%), business groups who are considered class 1 (25%), 
and business groups who are considered class 3, 4 and 5 respectively (0%). 

For the research suggestion, in policy manner, the groups must find the economic solution 
for facilities, basic structure, and government service access including government support.  In 
provincial strategy, every sub-district should conduct a participating practical research focusing on 
real practice.  In practical manner, there must me a leader who is well-accepted in the community 
to advance mutual learning process.  In practical research manner, in order to solve complicated 
problems, the groups should coordinate with many organizations and must rely on researchers 
who are familiar with the way of local people and should come from various fields to apply their 
knowledge together; such as art, sociology, anthropology, political science, community 
development, business administration, marketing, public relations, natural resources and 
environmental management.  Finally, most production should be according to purchasing orders.  
 
 
        

 
 




