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บทที่ 1  

บทนํา 

การพัฒนาศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน 

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

ตามโครงการเครือขายองคความรู(KBO) จังหวัดลําปาง  

ประจําปงบประมาณ 2557 

***************************** 

 

1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตชุมชน 
 

กรมการพัฒนาชุมชน  โดยคณะทํางานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายองคความรู (Knowledge-Based 

OTOP : KBO) เชื่อมโยงแหลงความรูในทองถิ่นรวมกับชุมชน นําภูมิปญญาเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ OTOP โดยใหทุกภาคสวนของทองถิ่นและชุมชนรวบรวมและนําองคความรูที่ได

ชวยเหลือผูผลิต OTOP เพื่อพัฒนาการผลิตภัณฑที่สามารถถายทอดองคความรูใหแกผูผลิต

ชุมชนและทองถิ่น และเพื่อสงเสริมใหผูผลิตชุมชนและทองถิ่นเปนผูประกอบการมีความรูและ

เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน เพิ่มมูลคาผลติภัณฑ  และตรงความตองการของตลาด 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเปนการรวบรวมความรู และเชื่อมโยงแหลงความรูในทองถิ่นและชุมชนเพื่อ

การพัฒนาผลติภัณฑ OTOP 

2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตใหมีคุณภาพมาตรฐานและการแขงขันของผูผลิต 

OTOP  

2.3 เพื่อใหมีการชวยเหลือพึ่งพากันในชุมชนและทองถิ่น ในการพัฒนาตอยอด

ผลติภัณฑ OTOP ตองคงไวซึ่งเอกลักษณของชุมชน  
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3. เปาหมาย 

     3.1 ดานปริมาณ 

         มีการพัฒนาองคความรูดานพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ จํานวน 8  ชุมชน  
 

    1)  กลุมเย็บผาบานสันโปง 112 บานเสริมกลาง  หมู 3  ต. เสริมกลาง  อ. เสริมงาม  จ. ลําปาง  

2)   กลุมเย็บผาบานฮองฮี  175 บานเสริมกลาง  หมู 6  ต. เสริมกลาง  อ. เสริมงาม  จ. ลําปาง  

3)   กลุมเย็บผาบานสบแหง 11 / 1 บานหลวงเหนือ  หมู 1 ต. แหลวงเหนือ  อ. งาว      จ. ลําปาง  

4)   กลุมเย็บผาอุตสาหกรรมแมบานบานหวด   80  หมู 2  ต. บานหวด  อ. งาว      จ. ลําปาง  

5) กลุมอาชีพบานหวยกอด  119   บานหวยกอด  หมู 2  ต. รองเคาะ  อ. วังเหนือ   จ. ลําปาง 

6. กลุมแกะสลักจากเศษไม  66  บานทุงฮั้ว  หมู 2  ต.  ทุงฮั้ว  อ. วังเหนือ   

             จ. ลําปาง 

7) กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑจากเศษไมแมถอด 56  บานแมถอด  หมู 9   

ต.  แมถอด  อ. เถิน  จ. ลําปาง 

8) กลุมจักสานบานอุมลอง  3 / 1  บานอุมลอง  หมู 4  ต.  สมัย  อ. สบปราบ      จ. ลําปาง 
    
     3.2 ดานคุณภาพ 

  1. มีการพัฒนาผลงานดานผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ  17  ชุมชน 

2. ชุมชนมีความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80  

3. ชุมชนมีความรูความเขาในโครงการอยางนอยรอยละ 80 

4. ชุมชนสามารถนําไปใชประโยชน อยางนอยรอยละ 75 
 

 4. หนวยงานที่รับผดิชอบ 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

5. การดําเนินงาน 

 1)    ศึกษาบริบทของกลุมผลิตภัณฑ  จัดเก็บขอมูล ปญหาและความตองการของกลุม 

 2)    กิจกรรมประชุม สนทนากลุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอคิดเห็น 

3)   วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาในแตละดาน โดยกลุมมีสวนรวม 

3) ออกแบบและกําหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ  

4) นําเสนอแบบรางและปฏิบัติการผลิตตนแบบผลติภัณฑ 

5) สรุปบทเรียน และรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการ 
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6. แผนการปฏิบัติงาน 
ที ่ กจิกรรม ผลผลิตกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ศกึษาบรบิทของกลุมผลิตภัณฑ   จัดเก็บขอมูล

ภาคสนาม  ปญหาและความตองการของกลุม 

ทราบขอมูล เบ้ืองตนและศักยภาพ

ของแตละกลุม 

   ก.พ.2557 

2 กิจกรรมประชุม สนทนากลุม เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู ขอคดิเห็น 

ปญหาและความตองการ แนวคดิ

ในการพัฒนาอยางมีสวนรวม 

   ม.ีค.2557 

3 -  วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางในการ

พัฒนาในแตละดาน   

-  ออกแบบและกําหนดการพฒันาผลิตภัณฑ 

ผลการวิเคราะหขอมูล และ

กําหนดแนวทางในการพัฒนา 

  เม.ย.2557 

4 นําเสนอแบบรางและปฏิบัติการผลิตตนแบบ

ผลิตภัณฑ 

ไดองคความรูจากการพัฒนาและ

ไดชิน้งานตนแบบของกลุม

ผลิตภัณฑ 

  พ.ค. 2557 

5 สรุปบทเรยีน และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ 

รายงานผลการดําเนินการ ม.ิย.2557 

 

7 . สถานที่ดําเนินการ 

  ดําเนินการ ณ ที่ทําการกลุมผลิตภัณฑชุมชน   และหองปฏิบัติการออกแบบ  สาขาวชิา

ศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง  
 

8.  คณะทํางานพัฒนา 

1. ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย   อาจารยประจําสาขาศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง    ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

2. ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา    อาจารยประจําสาขาศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง    ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. อาจารยธงชัย   ปนสุข  อาจารยพิเศษสาขาศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง    ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

4. อาจารยกมลฉัตร   ศรีเจริญลาภ อาจารยพิเศษสาขาศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง    ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

 

        ผูชวยคณะทํางาน ไดแก  นักศึกษาสาขาวชิาออกแบบประยุกตศิลป ช้ันปที่  3 

และชั้นปที่  4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 

 



 4

บทที่ 2 

หลักการ ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 
 

 ในการพัฒนากลุมผลิตภัณฑชุมชน ตามโครงการ KBO จําเปนตองศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวของ สําหรับเลือกใชใหเหมาะสมกับขั้นตอนการแกไขปญหาผลิตภัณฑ เพื่อเปาหมาย

ความสําเร็จในการตอบโจทยปญหาและความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางแทจริง 

โดยแบงเนื้อหาออกได ดังนี ้
   

หลักการออกแบบผลติภัณฑ 

การออกแบบ : คือกิจกรรมการแกปญหาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายหรือจุดประสงค

ที่ตั้งไว (Design is a goal-directed problem-solving) เปนการกระทําของมนุษย ดวย

จุดประสงคที่ตองการแจงผลเปนสิ่งใหมๆ มีทั้งที่ออกแบบเพื่อสรางขึ้นใหมใหแตกตางจาก

ของเดิมหรือปรับปรุงตกแตงของเดิม ความสําคัญของออกแบบเปนขั้นตอนเบื้องตนที่จะทําให

กระบวนการในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑประสบผลสําเร็จในตลาดและตรงตามเปาหมาย 

งานออกแบบ : คือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดยการเลือกนําเอาองคประกอบมาจัดเรียงให

เกิดรูปทรงใหมที่สามารถสนองความตองการตามจุดประสงคของผูสราง และสามารถผลิตได

ดวยวัดสุและกรรมวิธีการผลิตที่มีอยูในขณะนั้น 

ที่มาของการออกแบบผลิตภัณฑ 

เนื่องจากความตองการของมนษุยมมีากกวาปจจัยการดํารงชีวิตพื้นฐาน 4 ประการ จน

เปนแรงผลักดันใหมนุษยพยายามทําการออกแบบ และสรางสิ่งของเครื่องใชตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อ

สนองความตองการทางรางกายและจิตใจที่ไมสิ้นสุด จากลักษณะงานที่เรียบงาย คอยๆ เพิ่ม

ความซับซอนเกี่ยวพันกันยิ่งขึ้นระหวางสิ่งของตางๆ ดวยกัน และระหวางสิ่งของกับ

สภาพแวดลอมรอบตัว โดยมีผลมาจากวิถีการดํารงชีวิต  และวิทยาการทางเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 

ขอบเขตของงานออกแบบผลิตภัณฑ 

1. ผลิตภัณฑหัตถกรรม (Handy crafts) 

ผูออกแบบและผูผลิตมักเปนคนเดียวกัน และไดสัมผัสกับผลิตภัณฑนั้นตั้งแต

เริ่มตนจนสําเร็จ  มักสอดคลองอารมณความรูสึกนึกคิดสวนตัวเขาไปในผลงานที่ทําดวย เชน 

สิ่งประดิษฐที่เปนฝมือของชาวบาน (Handmade) จุดประสงคดั้งเดิมทําขึ้นเพื่อความจําเปนใน
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การดํารงชีวิต เสนหของผลิตภัณฑประเภทนี้ อยูที่ความไมเหมือนกันในรายละเอียดของผลงาน

แตละช้ิน เปนงานประดิษฐที่ละเอียดออน เครื่องจักรทําไดยาก 

องคประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม 

- คุณคาของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม มีเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น  

- วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของทองถิ่น ผลิตไดจริง ใชสอยดี เหมาะสมกับ

สภาพทองถิ่น 

- ความสวยงามและนาสนใจ รูปแบบแปลกใหม สะดุดตา   

- สะดวกตอการพกพาขณะเดินทาง ขนาดพอเหมาะ บรรจุหีบหอยากตอการ

ชํารุดเสียหาย 

- ราคาที่ซือ้ได โดยการตัดสินใจนอย ราคาไมแพง มีหลายราคาใหเลือก 

2. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrial Products) 

ผูออกแบบและผูผลิตมักแยกออกจากกัน นักออกแบบมักไดสัมผัสเพียงแบบบน

กระดาษหรือหุนจําลอง สวนการผลิตงานในขั้นสุดทายนั้นเครื่องจักรจะเปนผูทําหนาที่แทน ใน

ระบบอุตสาหกรรมการออกแบบจะทํางานกันเปนทีม ประกอบดวยผูรวมงานหลายฝาย ไดแก 

นักออกแบบ  เจาของกิจการ วิศวกร  นักการตลาดฯลฯ  ขอเดนของผลิตภัณฑประเภทนี้อยูที่

ความเหมอืนกันในทุกรายละเอียดของผลงานแตละชิ้น  สามารถผลิตไดรวดเร็ว และมีราคาตอ

หนวยถูกลงเมื่อผลิตเปนจํานวนมาก 
 

องคประกอบของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- ผลติภัณฑอุตสาหกรรม (Industrial Design) 

- การออกแบบ (Design) 

- การผลิตทางอุตสาหกรรม (Manufacture) 

- การทดสอบ (Testing) 

- การตลาด (Marketing) 

คุณประโยชนของ “การออกแบบ” ผลิตภัณฑ 

- ปรับปรุงภาพลักษณขององคกร ใหเกิดความแตกตางอยางชัดเจนจากคูแขง 

สะดุดตา และงายตอการจดจํา 

- สรางเอกลักษณสินคา ใหเกิดสัมผัสlและการรับรูที่ดีตอองคกรผานการใช

ผลติภัณฑ   
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- รูปลักษณผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และสวนอื่นที่เกี่ยวกับการออกแบบ สามารถ

สื่อสารกับลูกคาไดอยางมีประสทิธิภาพ 

- พัฒนาผลิตภัณฑเดิม ใหเกิดประโยชนใชสอยที่ดีขึ้นทั้งทางกายภาพและทาง

จิตใจ 

- เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑใหสูงขึน้ เพื่อนําปาสูการเพิ่มราคาสินคาได 

- ลดตนทุน เพิ่มผลกําไร เชน ออกแบบใหผลิตงาย ลดขั้นตอน เลือกใชวัสดุ

ภายในประเทศ ฯลฯ   

- ขยายตลาดสินคา เชน สรางผลิตภัณฑที่สนองประโยชนใชสอยใหม สราง

ความตองการใหม  สรางตลาดกลุมปาหมายใหม 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ความลาหลังที่เจริญกาวหนา ทําใหเราหวนกลับไปหาขอดีของภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่ง

ถูกปฏิเสธคุณคาไปเมื่อเรามุงแตรับวิทยาการและความเจริญกาวหนาในเทคโนโลยีสมัยใหม 

แนวคิดในการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นมักเปนลักษณะของการนําเสนอ

เรื่องราวของงานออกแบบผลิตภัณฑดวย  การขยายความคิดวาสิ่งนั้นสรางมาจากรากเหงา

ของเราอยางไร  แฝงเรนดวยปรัชญา  ความเชื่อ ความศรัทธาใดบาง และมันมีเสนหอะไรที่ทํา

ใหดํารงอยูไดยาวนานเชนนั้น แลวเราในฐานะของชนรุนหลังไดใหคุณคากับภูมิปญญาทองถิ่นที่

สั่งสมมานานปนั้นมากนอยเพียงไร การสรางสรรคผลงานดวยวิธีนี้นอกจากความภูมิใจของนัก

ออกแบบแลว ยังเปนความภูมิใจของคนในทองถิ่นนั้นดวย 

 

การตอยอดของเกา 

ความจริงที่วาไมมีความคิดที่จะเปนเรื่องสรางสรรคใหมโดยสิ้นเชิง ทุกสิ่งลวนเกิดบน

หรอืเกิดจากความคิดอันอื่นๆ เสมอ ดังนั้นการสรางสรรคผลงานออกแบบผลิตภัณฑใหม ดวย

การตอยอดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรไวแลวสั้น นับเปนการใชฐานขอมูล(data-

based) ใหเกิดประโยชนไดอยางมีคุณคา อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการคิดคนผลิตภัณฑใหมใน

ระดับขั้นที่สูงกวาและมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

ในอีกมุมมองหนึ่งของการตลาดแลว การต้ังแนวความคดิแบบใหมถอดดามสําหรับการ

ออกแบบผลิตภัณฑนั้นเปนเรื่องยาก เพราะกวาที่แนวคิดจะเปนรูปธรรมไดตองใชเวลาและเงิน

ลงทุนสูง รวมทั้งมีภาวะความเสี่ยงสูงดวย ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจคือ การออกแบบตอยอด

ของเกา โดยการนําเอาสิ่งที่มีอยูแลวมาดัดแปลงเพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการใหเกิดผลดีขึ้น

กวาที่เปนอยู  เชน ปลอดภัยกวา ประหยัดกวา กะทัดรัดกวา ทนทานกวา ใชงานงายกวา ดูแล
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รักษางายกวา รูปแบบดูดีและทันสมัยกวาฯลฯ เชน พัดลมใบพัดรูปแบบมาตรฐานทั่วไปนํามา

พัฒนาดัดแปลงเปนพัดลมหลายหัว พัดลมมือถือ พัดลมพับเก็บได พัดลมไอน้ํา พัดลมมีกลิ่น

หอม เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนเปนผลมาจากการคิดตอยอดของเกาทั้งสิ้น ทําใหเกิดเปน

ทางเลือกใหมกับผูใชและผูผลิตตามมาอีกมากมาย 
 

สาเหตุที่ตองพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ 

 

1.  ปญหาทางการตลาด สาเหตุที่มาจากดานการตลาดไดแก 

     - การวิเคราะหตลาดไมถูกตองและเพียงพอ ความใหมของผลิตภัณฑอาจจะล้ํา

สมัยจนเกินกวาที่ตลาดเปาหมายจะรับได 

              - การกําหนดแผนวางตลาดผดิพลาด เลือกจังหวะเวลาในการวางตลาดไมถูกตอง 

เชน นําวางหัตถกรรมของที่ระลกึรูปแบบใหมวางขายหลังชวงเทศกาลปใหม 

              - ขาดการสงเสริมการตลาดที่เพียงพอ เลือกใชชองทางการจําหนายที่ไมเหมาะสม 

จัดสงสินคาลาชาไมทันตอความตองการของตลาด ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่จะกระตุน

จูงใจใหลงมือซือ้ 

-ปญหาความตองการของลูกคาที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ 

-ปญหาความงาม การออกแบบไมดี รูปทรง สีสันขนาดไมเรียกรองความ สนใจ 

ของลูกคา 

-ปญหาความสามารถในการผลิต ตนทุนสูง ประมาณ คาใชจายผิด ผลิตชาไมทัน

ตามความตองการ  

-ปญหาขาดแคลนวัตถุดิบกําลังคน สถานที่เงินทุน 

 

สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการออกแบบงานผลิตภัณฑ 

1.  งานหัตถกรรมสรางขึน้ เพื่อประโยชนใชสอยรูปแบบ จะสมบูรณเมื่อสามารถพัฒนา

ให อํานวยประโยชนใชสอยไดเต็มที่ แตในรูปแบบที่สมบูรณนั้นตองมีรูปแบบ เฉพาะทองถิ่น

ปรากฏอยูดวย 

2.  งานหัตถกรรมจะตองมีลักษณะเฉพาะถิ่น เชน รูปแบบเฉพาะถิ่นรูปแบบเรียบงาย 

การใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น ความงามของผลิตภัณฑหัตถกรรมอยูที่วัสดุในทองถิ่น 

3.  เปนผลงานที่ผลติดวยความประณีตบรรจง 

หากเปนรูปแบบงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมา และผูผลิตหรือผูออกแบบ พิจารณา 

แลวเห็นวาควรอนุรักษและผลติสืบทอดตอไปก็ไมจําเปนตอง มกีารเปลี่ยนรูปแบบ 

กอนจะทําการออกแบบงานหัตถกรรม จะตองทําอะไรบาง 
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1.  กําหนดประเภทของรูปแบบของผลงาน 

     นักออกแบบจะตองกําหนดวาจะใหมีแนวโนมของงานหัตถกรรมเปนไปในลักษณะ

ใด เชนกําหนดใหผลงานมีรูปแบบตามลักษณะประเพณี ตามคติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม

ศาสนาเฉพาะของหมูบานเรา หรอืจะเปนรูปแบบตามประเพณีนิยมแบบสากลทั่วไป 

2.  เก็บรวบรวมขอมูล 

     เสาะหาขอมูลตางๆ ภายในหมูบาน อําเภอและจังหวัดหลักฐาน ประวัติเรื่องราว 

รายละเอียด   วัสดุที่มีในทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบใหสอดคลองกับสภาพความ

เปนจรงิ สามารถออกแบบใหเปนสัญลักษณของหมูบาน เปนตราสินคาซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริม

การขาย ทําใหผูบริโภคเกิดการจําไดและหวนกลับมา ซื้อสนิคาที่หมูบานของเราอีก 

3.  สํารวจความตองการหรอืคานยิมของผูบริโภค 

     สํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการหรือคานิยมของผูบริโภควา แนวโนมใน

ความตองการบริโภคสินคาหัตถกรรม เปนอยางไร 
 

กลยุทธดานการออกแบบในการวางตัวผลิตภัณฑ 

         กลยุทธดานการออกแบบในการวางตัวผลิตภัณฑ 

1. การเปนผูนําทางการออกแบบ 

2. การออกแบบตามผูนํา 

3. การออกแบบที่มุงประโยชนการใชสอย 

4. การออกแบบที่มุงประสิทธิภาพในการผลติ 

      ในการออกแบบงานหัตถกรรมสวนใหญเราจะมุง 2 กลยุทธดวยกันคือการออกแบบที่มุง

ประโยชนการใชสอยและการออกแบบที่มุงประสิทธิภาพในการผลิต 
 

วิธีการออกแบบงานหัตถกรรม 

1. การสํารวจและวเิคราะหขอมูลความตองการหรอืคานยิมของผูบริโภค 

2. กําหนดวาจะใหผลงานมีรูปแบบ แนวโนมไปในลักษณะใด 

3. กําหนดความคิดรวบยอด (Concept) 

4. ออกแบบผลงาน 

5. รางแบบและพัฒนาแบบ 

6. เขียนแบบแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ 

7. ผลติผลงานทําตนแบบ 

 

1. การสํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการหรือคานิยมของผูบริโภค  วา

แนวโนมในความตองการบริโภคสินคาหัตถกรรม เปนอยางไร 
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 รวบรวมขอมูล ความตองการผูบริโภค พฤติกรรมการเลือกซื้อ โอกาสในการซื้อ 

คานิยมในการบริโภคสินคาหัตถกรรมแบบของการดํารงชีวิตหรือ คุณลักษณะของผูบริโภคแลว

เขียนบันทึกเปนขอๆ ซึ่งขอมูลเหลานีจ้ะนําไปสังเคราะหในขั้นของการออกแบบผลงาน 
 

2. กําหนดวาจะใหผลงานมีรูปแบบและลวดลายแนวโนมไปในลักษณะใด เชน 

กําหนดใหผลงานมีรูปแบบตามลักษณะประเพณีตามคติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมศาสนา  

เฉพาะของหมูบานภูมปิญญาพื้นถิ่นของหมูบาน หรือจะเปนรูปแบบตามประเพณีนิยมแบบ

สากลทั่วไป 
 

3.  กําหนดความคิดรวบยอด (Concept) ความคิดรวบยอดของการออกแบบในการ

ออกแบบงานผลติภัณฑ ประกอบดวยประโยชนใชสอย  ความงาม เมือ่แรกเห็นแลวรูสกึ

ประทับใจ และมีความหมายพิเศษเหมาะสําหรับใคร เหมาะสําหรับนําไปใชอยางไร จะเปนของ

ใช จะเปนของที่ระลึก หรือจะเปนของตกแตงบาน 
 

4.  ออกแบบผลงาน นําขอกําหนดที่วาจะใหผลงานมีรูปแบบ แนวโนมไปในลักษณะ

ใด กรอบความคิดรวบยอดและขอมูลตางๆ ที่เขียนบันทึกไวมาสรางใหเกิดตัวตน มีรูปแบบที่

สัมผัสได โดยใชกระบวน การคิดสรางสรรค ในขั้นนี้ใหเอาเทคนิควิธีการคิดสรางสรรค มาชวย

ในการออกแบบ ผลงานเพื่อใหไดรูปแบบผลงานที่หลากหลายและมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ในการออกแบบผลงานหัตถกรรมจะมีการออกแบบ ลวดลายลงบนชิ้นงานดวย ซึ่งในสวนนี้

ผูผลิตอาจจะ ตองคิดไปพรอมๆ กัน การออกแบบผลิตภัณฑที่ดี ไมไดหมายถึงรูปแบบแปลกๆ 

ที่ปรากฏแกสายตาเทานั้น แตรวมไปถึงหลายสิ่งหลายอยางการนําไปใชงานสะดวกและมี

ประสิทธิภาพสูง ผลติไดงาย  ตนทุนต่ําประหยัดวัตถุดิบได 
 

        เทคนิคการคดิสรางสรรคในการออกแบบ 

 ความคิดสรางสรรค  หมายถึง   การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิด

เดิม   ที่มีอยู        สูความคิดใหมที่ไมเคยมีมากอนเพื่อคนหาคําตอบที่ดีที่สุดใหกับปญหาที่

เกิดขึน้ 

ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกคนที่ตองการ การพัฒนาและกาวหนา

ตอไปอยางไมหยุดยั้ง 

 การคิดสรางสรรคไมใชการ คิดเรื่อยเปอย หรือใชจินตนาการไปอยางไรจุดหมายแตเรา

จะตองกําหนดเปาหมายของการคิดกอนแลวจึงแสวงหาความคิดใหม คิดใหสอดคลองกับ

เปาหมายที่เรากําหนด จากนั้นก็นํา   ความคิดมาประเมินผลและคัดเลือก สิ่งที่แปลกตาอาจจะ

ไมสรางสรรคถามันไมสามารถทําจริงได หรอืทําแลวไมดีไปกวาเดิม หรือไมตอบวัตถุประสงคที่
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เรากําหนดการฝกตัวเองใหมีนิสัยเปนนักคิดสรางสรรคไมใชเรื่องยาก   เพียงแตเมื่อรูจักทฤษฎี

แลว ตองหมั่นฝกฝนปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรูความชํานาญคิดอยางไรใหสรางสรรค 
 

        การฝกตนเองใหมีนิสัยเปนนักคิดสรางสรรค 

 หากเราตองการเปนคนที่สรางสรรค เราตองเริ่มตนดวยการ สรางทัศนคติที่เอื้อตอการ

คิดสรางสรรค ฝกตนเองใหมีนิสัยเปนนักคิดสรางสรรคซึ่งการฝกตนเองใหมีนิสัยแบบนี้มี 9 

อยางที่เปนสิง่ควรหลีกเลี่ยงและมีนสิัย 9 อยางเปนสิ่งที่ควรทํา 

 ขอ 1 อยาคิดในแงลบ ตองคิดในแงบวกถาเราคิดวาเราทําไมไดเราคิดไมออกเปนไป

ไมได เราก็จะทําไมไดอยางที่เราคิด มันเปนสิ่งที่บั่นทอนจิตใจ สรางความไมมั่นใจ สรางความ

หวาดกลัวไมอยากคิดอะไรหรอืทําอะไร เพราะฉะน้ัน เราจะตองมาสรางพลังในแงบวก ใหสราง

กําลังใจใหกับตัวเอง บอกตัวเองวาเราทําได มันเปนไปได ไมมีอะไรที่เราคิดแลว จะทําไมได  

การสรางพลังในแงบวกใหตัวเองจะทําใหเรามีความมั่นใจในการที่จะทําใหงานสําเร็จ ไมกลัวที่

จะเผชิญกับความยุงยาก ที่จะเกิดขึ้น เห็นคุณคาและสนุกสนานที่จะคิดตอ เห็นสิ่งที่ไมเปน

ประโยชน สามารถนํามาใชประโยชนได คําพูดและความคิดที่ดีงามจะเปน กําลังใจใหตัวเอง

และคนที่อยูรอบขางเรามีกําลังใจในการดําเนินชีวิต 

 ขอ 2  อยาชอบไมกลาคิดแตกตางไปจากคนอื่นตองลองหัวเดียวกระเทียมลีบบาง การ

ไมกลาทําอะไรโดดเดน ไมกลาคิดแตกตางไปจากคนอื่นจะทําใหเราถูกชักจูงดวยพลังกลุมได

งาย ตองเชื่อมั่นที่จะคิด แหวกออกจากวงเดิมๆ มั่นใจในความคิดใหมวาสามารถใชการไดแลว

เรียนรูที่จะกลาหาญยืนยันในความคิดนัน้แมวาจะถูกวิพากษวิจารณจากสิ่งที่คิด 

 ขอ 3  อยาปดตัวเองในวงแคบ ตองเปดรับประสบการณใหม กระตือรือรนที่จะเรียนรู

ในสิ่งใหมๆ อยูเสมอ เรียนรูที่จะเปนคนชางสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบขางตัวเอง รับฟงขอมูล

ขาวสารหลากหลายประเภท จะชวยใหเรามีฐานความรูเพื่อประโยชนในการคิดสรางสรรคเรื่อง

ตางๆ  

 ขอ  4  อยารักสบายทําไปเรื่อยๆ ตองลงแรง บากบั่น และมุงมั่นทําใหสําเร็จ นักคิด

สรางสรรคจะมีแรงบันดาลใจที่มาจากภายในมากกวาภายนอกเปนคนที่ ปรารถนาจะกาวตอไป

ขางหนามากกวาหยุดอยูกับที่เมื่อคิดไดก็รีบลงมือทํา ไมเสร็จไมเลิกรา ทําไปดวยแกปญหาไป

ดวยไมลมเลิกกลางคัน เราถึงเห็นผลติภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง 

 ขอ 5 อยากลัว ตองกลาเสี่ยง ฝกฝนใหตนเองมลีักษณะนิสัย ใหคิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ

การลองผดิลองถูกคุมคากวาไมทําอะไรเลย แมจะพบกับความเสี่ยงตอความลมเหลว การไมได

รับการยอมรับ แตอกีมุมหนึ่ง เราอาจพบความสําเร็จที่งดงาม 

 ขอ 6 อยาหมดกําลังใจเมื่อไมพบคําตอบ ตองอดทนตอความคลุมเครือ การพัฒนา

ความคิดสรางสรรคตองใชเวลา เราตองสามารถอดทนตอความไมนาพึงพอใจในสถานการณที่
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คลุมเครือ อดทนตอปญหาที่ยังมองไมเห็นคําตอบ หลายคนจะรูสึกเครียดและกดดัน แตถาทน

ไดเราจะพบคําตอบที่เราพึงพอใจมากที่สุด 

 ขอ 7 อยาทอใจกับความผิดพลาด ตองเรียนรูจากความลมเหลว ลมแลวตองลุกขึ้น ไม

โทษคนอื่น ไมโทษตนเอง ไมโทษโชคชะตาไมหมดกําลังใจที่จะตองพบกับความลมเหลวซ้ําซาก

ออกแบบผลงานแลวขายไมได ไมตองทอใจ คิดวิเคราะหเรียนรูจากความลมเหลวนั้น แลว

นํามาใชใหเปนประโยชน 

 ขอ 8 อยาละทิ้งความคิดใดๆ จนกวาจะพิสูจนวาไรประโยชนตองชะลอการตัดสินใจ 

ความคิดที่เราคิดเองหรือรับมาจากคนอื่น ไมดวนตัดสินใจวาความคิดนั้นถูหรือผิด แตใหเลือก

ที่จะสํารวจ หรือแมพบวาความคิดหนึ่งผิดอยางเห็นไดชัดเจน ก็ไมควรมุงพิจารณาวาผิดเพราะ

เหตุใดแตใหมุงสํารวจวาจะไดประโยชน อะไรจากความคิดนั้น และแมรูวาความคิดหนึ่งตอง

ไดรับการปฏิเสธในที่สุด ควรชะลอการปฏิเสธไวกอนเพื่อจะใชประโยชนจากความคิดนั้นใหมาก

ที่สุด 

 ขอ 9  อยากลัวการเผยแพรผลงาน ตองกลาเผยแพรผลงาน เชื่อมั่นในงานที่ทํา 

เผยแพรผลงานใหเปนที่รูจักของคนทั่วไปเผยแพรแกคนในชุมชนเครือขาย จัดแสดงผลงานแบบ

แปลกตาไมตองกลัวการลอกเลียนแบบ 
 

        เทคนิคการคดิสรางสรรค 

 ในการออกแบบผลงานหัตถกรรม หากเราเปนผูมีประสบการณในการออกแบบมาก ๆ 

เราอาจจะไมใชเทคนิคเหลานี้เลย แตถาเราเริ่มตนฝกที่จะเปนนักออกแบบ เราคงตองพยายาม

ทําความเขาใจกับ เทคนิควิธีการสรางสรรคตางๆ ที่มีอยูและทดลองปฏิบัติแตละวิธีเพื่อใหเกิด

ความชํานาญจนสามารถพิจารณาเลือกใชงานไดเหมาะสมกับการพัฒนางานออกแบบใหมี

คุณภาพ 
 

 เทคนิคท่ี 1 : วิธีการระดมสมองหาความคดิใหมที่หลากหลาย 

1. ระดมเพื่อนๆ ในชุมชนเครือขายหรือคนในครอบครัวมาในเวลาทีวางพรอมๆ กับ

ประมาณ 7-12 

คน แลวอธิบายใหชัดเจนวาเราตองการความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไร ใหทุกคนเขียนหัวขอลงใน

กระดาษ 

2. ใหทุกคนแสดงความคดิเห็น ในขณะที่กําลังแสดงความคิดเห็นหามวิพากษวิจารณ 

หามหัวเราะ 

เยาะตามคิดเห็นของคนอื่น ใหทุกคนพยายามพูดคิดอะไรก็ไดก็พูดออกไป จะพูดซ้ําหรือพูด

คลายกับคนอื่นก็ไดไมใหหยุดพูด เพราะความคิดของแตละคนตางก็ไดรับการกระตุนจาก

ความคิดของผูอื่น 



 12

3. นําความคิดเหลานั้นมาคัดเลือกและประเมนิ วิธีการคัดเลือกและประเมินผล 

1. ตั้งคําถามวาความคิดนั้นใชไดไหม นาสนใจหรือเปลาเหมาะสมไหม 

ตอบสนองวัตถุ  

ประสงคหรือเปาหมายที่เรากําหนดไวไหม 

2. นําความคิดที่เลือกแลวมาคัดตออีกครั้งโดยนําความคิดที่คัดไวมา 

วิพากษวิจารณ 

ใหทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ จากนั้นคัดความคิดที่หา

ขอบกพรองไดออกได 
 

เทคนิคท่ี 2 : การคิดการของเกาใหเปนของใหม 

 เปนเทคนิคที่กระตุนใหใชการสังเกตและศึกษาวิเคราะหสิ่งที่อยูรอบตัวแลวนํามาเปน

แบบอยาสําหรับการประยุกตใชงาน 

 1. ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมคีวามเหมาะเจาะ พอดี 

ความมเีหตุผล มีความงามที่เรียบงาย 

 2.  เรียนรูประเด็นปญหาที่เราตองการออกแบบ 

 3.  คิดหาวธิีการและประยุกตวิธีการมาใชในการพัฒนาผลงานออกแบบซึ่งวิธีการ

เหลานี ้ไดแก 

  - ดัดแปลงไดไหม ใชทําอะไรไดอีก 

  - ปรับเปลี่ยนรูปทรงไดไหม ลองเปลี่ยนสี 

  - ขยายหรอืเพิ่มใหหนาขึ้น เพิ่มสวนประกอบทําใหแข็ง 

  - ยอหรอืลดขนาดลง ตัดสวนประกอบออกทําใหบาง 

  - ใชวัสดุอื่นทดแทนไดไหม มีกระบวนการผลติอะไรที่ดีกวา 

  - จัดองคประกอบภายในชิ้นงานใหมไดไหม จัดเรียงใหมไดไหม 

  - ถากลับดานซายเปนขวา หรือกลับหัวจากบนลงลางจะเปนอยางไร 

  - ผสมผสานกับวัสดุที่มีในหมูบานตนเองหรอืจากหมูบานใกลเคียงกัน ลอง

รวมกับผลติภัณฑหัตถกรรมอื่นไดไหม 

 

 
 

เทคนิคท่ี 3 : ไมคิดในเรื่องรูปแบบผลงานที่จะออกแบบ แตคดิในสิ่งที่อยูรอบๆ 

ผลงานนั้น 

 เทคนิคนี้จะไมคิดถึงสิ่งที่กําลังจะออกแบบ แตจะคิดถึงสิ่งที่อยูรอบๆ ผลงานนั้น เชน 

ถาเราจะออกแบบโคมไฟที่ทําจากไมไผขดเทคนิคการคิดวิธีนี้ คือเราจะไมคิดถึงตัวโคมไฟ แต
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เราจะเริ่มตนดวยการคิดถึงสถานที่ที่จะใชโคมไฟ เชน หองนอน หองนั่งเลน หองรับแขก 

หองอาหาร หองทํางาน แตละหองมีอะไรไดบาง ถามีโคมไฟจะวางไวตรงสวนไหน ติดผนังได

ไหม ลักษณะการใชงานในแตละหองจะทําใหเราคิดรูปแบบไดหลายหลาย และแตละรูปแบบที่

คิดออกมาจะมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชงานไดจริง 
 

 เทคนิคท่ี  4 : หาสิ่งที่มาเปนตัวกระตุนความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดจากการใชตามอง ดูทุกๆ สิ่งใหมากที่สุดเทาที่จะมาก

ได ดวยการเปดหนังสือภาพตางๆ พจนานุกรม ขอมูลภาพตัวอยาง ภาพเหลานี้หาจากากรซื้อ

การเขาหองสมุดประจําอําเภอ   หรืออาจไดมาดวยการแลกเปลี่ยนกับเครือขายในชุมชนของ

เราหรือกลุมผูมอีาชีพเดียวกัน ยิ่งดูมากเทาไรก็ยิ่งจะทําใหเราไดกําหรมากขึ้นเทานั้น เพราะการ

ใชตาดูหูฟงแลวคิดตาม จะทําใหเรามีขอมูลสะสม เพื่อนํามาใชสําหรับงานออกแบบมากขึ้น 
 

 เทคนิคท่ี  5  : ปรับเวลาและสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการคดิเทคนิคน้ีจะทํา

เดี่ยวหรือกลุมก็ได 

  1. จํากัดเวลา จํากัดสถานที่ใหคดิ การจํากัดเวลาจะชวยกระตุนใหคดิในทัน

ทันทวงที เชน  ใหเวลาคดิ 1 ชั่วโมง จะคิดเปนขอความหรอืคิดเปนภาพก็ได 

  2.  จดบันทึกในสิ่งที่คิดไว ไมวาจะเปนภาพหรอืเปนขอความเขียนไวกอนเพราะ

สิ่งที่เขียนจะชวยกระตุนความคิดใหมหรือขยายความคิดได 
 

 เทคนิคท่ี 6 : การคดิเปรียบเทียบ 

 การคิดเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ จะทําใหไดแนวความคิดใหมๆ  ที่ไมเคยมี

มากอน 

  1.  คิดเปรียบเทียบโดยสมมติตนเองวาเปนสิ่งนัน้แลวจะรูสึกอยางไร เชน คิดวา

ตัวเองเปนผูบริโภคสินคา ถาจะซือ้จะซื้ออะไรบางและมีวิธีการเลอืกซือ้สินคานั้นอยางไร 

  2.  เปรียบเทียบในเชิงเพอฝน นําความอยากนําจินตนาการ ความเพอฝนที่เรา

คิด อยากอยูตลอดเวลามาใชในงานที่เราจะออกแบบ เมื่อไดแลววิเคราะหตอวา ดีแลวหรือยัง

หรอืเอาไปใหผูมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบวิจารณ 
 

 เทคนิคท่ี 7 : เทคนิคสุดทาย กลับสิ่งท่ีจะคิดแลวลองคิดในมุมกลับหรือคดิแบบ

กลับดาน 

 จะกระตุนใหเกิดความพยายามหาสิ่งใหมๆ มาทดแทนปรับปรุงหรอืพัฒนาสิ่งเดิมๆ 

การสลับคํา สลับภาพ จะทําใหเกิดมุมมองใหม หลุดจากกรอบความคิดเดิม มีหลายวิธีการ 

เชน 
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  1. ใหเอารูปแบบสินคาเราทํา 1 ชิ้นมารางเปนภาพแลวลองกลับดาน ซายเปน

ขวา บนลงลาง 

  2.  รางภาพสินคาที่ทํามาทั้งหมดมาวางเรียงกันแลวลอง สลับกันไปมา แลว

คิดวา รูปแบบที่แปลกใหม จะมีหนาตาเปนอยางไรใชการไดดหีรอืเปลา 

  3.  บรรยายถึงลักษณะทั่วไปของสินคาที่เราตองการออกแบบแลวลองสลับที่ดู 

จากนั้นคิดตอวาไดสินคาชนิดใหมแกะกลอง หรือเปลาใชการไดดีไหม 
 

5.  รางแบบและพัฒนาแบบ 

    5.1  การถายทอดความคิดสรางสรรคอกมาเปนภาพรางเก็ตซ หลายๆ ภาพ ดวย

มอืเปลาแสดงรูปรางผลิตภัณฑอยางคราวๆ เทาที่คิดออกมาไดโดยอาศัยขอมูล ในแตละแบบที่

ออกแบบภาพรางหยาบๆ ที่ยังไมมีรายละเอียดยังไมมีลวดลาย ผูผลิตควรเขียนอธิบายที่มาของ

งาน 

     5.2  กลั้นกรองแบบราง  โดยการคัดเลือกแบบรางออกมา 2-3 แบบ พิจารณาแบบ

ที่ตรงตามขอมูลและความคิดรวบยอด (Concept)  มากที่สุด 

     5.3  พัฒนาแบบ โดยเติมสวนประกอบและลวดลาย เขียนเปนภาพ3 มิติ เพื่อมอง

ภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ ระบายสีเพิ่มความสมบูรณของชิ้นงาน ซึ่งจะทําใหงายตอการ

ตัดสินใจเลือกแบบที่ดีที่สุดออกมาเพียง 1 แบบ 
 

6.  เขียนแบบแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ 

 เปนการเขียนแบบกึ่งสเกตซ กึ่งใชเครื่องมอืเขียนแบบชวยหรือ จะใชเครื่องมอืเขียน

แบบทั้งหมดก็แลวแตความถนัดของผูผลติซึ่งจะตองเขามาตรสวนที่ถูกตองชัดเจน  สามารถวัด

ขนาดของผลิตภัณฑไดจากแบบรางนี้  
 

7. ผลิตผลงานทําตนแบบ 

 ผลติผลงานตามแบบราง การทํางานหัตถกรรมเนนที่ฝมอืการทําทุกชิ้นงาน ผูผลิตตอง

ทํางานดวยความประณตีบรรจง มีความละเอียดและมีความพิถีพิถันในการทํางาน 

 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑชมุชน 
 

 ผลติภัณฑชุมชนถอืไดวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น  เปน “ตนทุนทางปญญา” เพราะเปน

สิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  การสืบทอดนี้จะเปนการเรียนรูโดยธรรมชาติ  เชน  

เรียนรูเพราะอยากจะรู  อยากจะเปน เรียนรูเพราะตองใชประโยชนจากทักษะฝมือ  ตนทุนทาง

ปญญานี้ไดรับการพัฒนามาโดยลําดับ  ในแตละภูมิภาคจะมีความแตกตางกันไปตามวิถีชีวิต  
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วัฒนธรรม  ภูมิประเทศ  สภาพแวดลอม ของแตละทองถิ่น  จึงไมนาแปลกใจวาประเทศไทยใน

แตละภูมิภาคจึงมีผลิตภัณฑชุมชนประเภทงานหัตถกรรมที่แตกตางกันบางเหมือนกันบาง เชน 

ภาคเหนือของไทย  งานหัตถกรรมจะเนนความสวยงาม  ลวดลาย  และประโยชนใชสอย  แต

ภาคอีสานของไทยจะเนนที่ความเรียบงาย สวย ซื่อ ความสําคัญอยูที่ประโยชนใชสอยเปนหลัก 

ความเปนไปเหลานี้สืบทอดกันมาอยางยาวนาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการตามความ

เปลี่ยนแปลงของโลก  ดังเชนปจจุบันความเจริญทางดานวทิยาศาสตร  และเทคโนโลยีไดสงผล

ตอผลิตภัณฑที่เปนงานหัตถกรรมอยางมาก  โลกของพลาสติกไดเขามาแทนที่โลกของงานจัก

สานมากมายหลายชนิด  อยางที่ทุกคนตองยอมรับในเหตุผลผูเขียนเห็นวาการปรับตัวของงาน

หัตถกรรมจําเปนตองมีจุดเปลี่ยนในสภาวะที่เหมาะสม  รูปแบบและวิธีการสืบทอดภูมิปญญา

อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสืบทอดไปบาง  ซึ่งไมใชการปรับเปลี่ยนแบบสิ้นเชิง  แต

ปรับเปลี่ยนแบบมี เหตุและผลและรักษารากฐานทางปญญานี้ ไว   เพื่อใหคงรูปของ

ศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน  สวนการพัฒนางานทางดาน OTOP  เปนสวน

สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความหลากหลายของงานหัตถกรรม  คงตองจําแนกแนวความคิด

ใหออกวางานหัตถกรรมพื้นบาน คือ ศิลปะที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นตองมีรูปแบบความประณีต

และเอกลักษณเฉพาะถิ่น  สวนงานสินคา OTOP เปนการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบของธุรกิจ

ชุมชน เปาหมายอยูที่ลูกคา/ผูบริโภค ทําอยางไรจึงจะตรงใจ ขายคลอง โดยทั้ง 2 สวน จําเปน

ตอมกีารพัฒนาควบคูกันไป ทั้งในแงของการอนุรักษภูมิปญญาและการพัฒนาในเชิงพาณิชย 
 

         ปญหาผลิตภัณฑชุมชน 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนมีเปาหมายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ ซึ่งเดิมคือ ภูมิปญญา

ชาวบานที่มีมาในอดีต นํามาปดฝุนปรับปรุงพัฒนาใหเปนสินคาในเชิงพาณิชย เพราะหากนํา

ผลติภัณฑที่ผลิตเพื่อการใชสอยกันเองในชุมชนมาจําหนาย บางผลิตภัณฑดูไมเหมาะสมตรงใจ

และตรงตามความตองการของผูซื้อ ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองมี

กระบวนการที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและกลไกของตลาด  ซึ่งมีความ

จําเปนตองใหความรูเพิ่มเติมกับชุมชน  แตการใชวิธีอบรม เพื่อทําใหคนรูมากขึ้นเปนแนวคิดที่

ถูกเพียงสวนเดียว  เพราะความหมายของการสรางองคความรูนั้นมีความหมายมากกวาการ

อบรม เพราะหลายครั้งเราจะเห็นวา การอบรมนั้นสูญเปลา เนื่องจากปจจัยหลายอยางเปนตัว

ชี้ใหเห็นถึงความลมเหลว เชน  ศักยภาพของวิทยากร เทคนิคการถายทอด องคความรู การ

สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู  และสิ่งสําคัญที่สุดคือ การใหความรูไมตรงกับสิ่งที่ผูรับ

ตองการ โดยมีสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงตอในหลายประเด็น โดยลําดับดังนี ้

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ 
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หากตองการนําผลิตภัณฑเขาสู ระบบธุรกิจเพื่อจําหนายในประเทศและ

ตางประเทศ บรรจุภัณฑเปนเรื่องจําเปนอยางมาก เพราะถาหากมองในแงลูกคา นี่คือ การให

เกียรติผูบริโภค หากมองในแงของผูผลิต  นี่คือจุดของการโฆษณาประชาสัมพันธ ยกระดับ

สินคา และสรางความมั่นใจใหแกผูซื้อจะมองในแงใดก็ตาม  สิ่งสําคัญที่สุด บรรจุภัณฑก็คือ  

สิ่งที่ใชปกปองคุมครองสินคา บงชี้สินคา และใหรายละเอียดสินคา รวมทั้งทําใหผูซื้อจดจําไดดี  

ปจจุบันยังคงตองมีการพัฒนาอีกมา  บรรจุภัณฑที่เหมาะสมอาจจะอยูในรูปแบบของการผลิต

ขึ้นใชเองดวยวิธีการที่ไมยุงยากซับซอน หรือการใชบริการจากธุรกิจรานคาที่ผลิตบรรจุภัณฑ

จําหนาย ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมในดานตางๆ ของชุมชน และความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ 
 

2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 

เปนที่ทราบกันทั่วไปวา ผลิตภัณฑชุมชนนั้นมีความหลากหลาย คุณภาพของ

ผลติภัณฑเปนเรื่องสําคัญมาก ในแงของการออกแบบผลติภัณฑ คุณภาพของผลิตภัณฑควรจะ

ประกอบดวย อายุการใชงานและความคงทน ความปลอดภัยตอการใชงาน ความสะดวกและ

เหมาะสมตอการนํามาใชประโยชน ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจําเปนตองมีการศึกษา

เปนกรณีโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูใหคําแนะปรึกษา เชน คุณภาพของอาหาร 

อาจจะอยูที่ความสะอาด อรอย ถูกหลักอนามัย แตคุณภาพของงานหัตถกรรม อาจจะอยูที่

ความคงทนแข็งแรงรูปแบบที่เหมาะสมตอการใชงาน และการเลือกใชวัสดุ เปนตน  
 

3. การพัฒนาการตลาด 

บางครั้ง เราจะเห็นวาผลิตภัณฑที่ดูดี และสวยงามนาซื้อตองมีการเลิกกิจการไป

หลายตอหลายราย เพราะเราคดิวาการผลติอะไรก็ไดที่ดีๆ คงจะมีคนซื้อแนนอน นั่นเปนการคิด

ไปเองซึ่งมีความเสี่ยงสูง การสรางผลิตภัณฑใหมแตละชิ้น การตลาดจะมีบทบาทสําคัญตั้งแต

กอนการผลิตจนหลังการผลิต ผลติภัณฑชุมชนหลายแหงจงึมักประสบปญหา เพราะผูนํามักทํา

ทุกเรื่องตั้งแตระบบการเงิน-การบัญชี การผลิต การหาวัตถุดิบ การโฆษณา และการตลาด 

ดังนั้นการจัดการที่ดีจะทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน คิดรวมกัน จะทําใหไดคนเกงมาชวย

การตลาด หากการตลาดดี จะสงผลตอกําลังใจของคนผลิต การตลาดดีหมายถึง การวางแผน

การขายดี มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนมีการกําหนดราคาที่พอดี มีการจัดหาแหลงขายที่มั่นคง 

และสุดทายมีรายไดและรายรับที่ชัดเจน 
 

4. ปญหาทั่วไป 

 เปนสิ่งที่ควรพัฒนาควบคูกันไป เชน การปรับปรุงระบบการผลิต การโฆษณา

สินคา การระบบการเงินการบัญช ีรวมทั้งการบริหารจัดการ 
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
 

จากปญหาดังกลาว อาจสามารถแกไขปรับปรุงไดหลายแนวทาง เชน การอาศัย

ผูเชี่ยวชาญในการใหคําชี้แนะ การจางนักออกแบบผลิตภัณฑ การเรียนรูจากผลิตภัณฑในกลุม

งานเดียวกัน การเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกิจกรรมอบรม สัมมนา เปนตน จาก

ประสบการณผูเขียนเห็นวา การสรางระบบการเรียนรูในชุมชนนาจะเปนวิธีการที่เหมาะสมกับ

การพัฒนาผลติภัณฑชุมชนมากที่สุด เพราะการสรางระบบการเรียนรูแบบกลุมเปนวิธีการที่ทํา

ใหทุกคนไดมสีวนในการคดิรวมกัน ทําใหเขาถึงปญหาไดมากที่สุด โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูชี้แนะ 

ซึ่งผูเขียนจะขอนําเสนอเทคนิควิธีการที่นาจะเปนประโยชนตอชุมชนโดยรวม และสอดคลองกับ

แนวนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรม  สัมมนารายกลุมเปนวิธีการที่ไดผลดีมา

ตลอด จงึอยากใหเลือกใชใหความเหมาะสมตามประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น โดยมี 2 วิธีการ ดังนี ้
 

1.เทคนคิวธิีการถายทอดความรูสูชุมชน แบบบูรณาการกิจกรรม 
 

  จากประสบการณที่ผานมาพบวา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของรัฐนั้นมีความ

หลากหลายทั้งดานการจัดประกวดคัดสรรสินคาOTOP เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา การจัด

กิจกรรมสงเสริมการจําหนายสินคา  เพื่อใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรูระหวางเจาของ

ผลติภัณฑ การจัดประกวดบรรจุภัณฑ การจางเหมานักออกแบบผลิตภัณฑเฉพาะรายการ แต

ที่พบมากที่สุด ก็คือ การจัดอบรม สัมมนา ทั้งอบรมในแงของทฤษฎีและการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ บางครั้งก็ประสบผลสําเร็จ บางครั้งก็ดูเหมือนจะจัดตามหนาที่ หากจัดไมดี ไมตรง

ประเด็นที่ตองการ ผลที่รับไดก็คือความเบื่อหนายของชาวบาน บางคนไดกลายเปนผูเขาอบรม

มอือาชีพ  เพราะอบรมบอยเหลือเกิน จนรูวาอบรมไดประโยชนเปนอยางไร อบรมไรประโยชน

เปนอยางไร ในฐานะผูเขียน ก็เปนหนึ่งในผูใหการอบรมหรือวิทยาการ ไดพยายามหาขอมูลอยู

เสมอวาอบรมอยางไรจึงจะเขาถึงชาวบาน ใหไดมากที่สุด และใหผลในเชิงรูปธรรมมากที่สุด 

บอยครั้งที่การอบรมแบบเนนเนื้อหาเกิดจากการสูญเปลา เพราะผูใหญมักจะจดจําอะไรไดไม

มากนัก หากไมเห็นประโยชนชัดเจน และไมไดนําไปใชประโยชนทันที  จึงอยากจะขอนําขอมูล

จากประสบการณของผูเขียนที่เคยผิดพลาดเมื่อหลายปกอนมาเลาใหฟง ซึ่งอาจจะเปน

ประโยชนตอผูที่มสีวนชวยในการใหความรูเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนไดนําไปประยุกตใชตอไป 

  กอนการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ มีขอที่ควรคํานงึ 3 ประการ ดังนี้คอื 

  1.ควรดูขอมูลความตองการของชุมชนกอน เพราะผูเขาอบรมอาจจะมีปญหาและ

ความตองการแตกตางกัน การรูขอมูลกอนจะทําใหเกิดการถายทอดที่ตรงใจ เปนประโยชนตอ

ผูฟง 
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  2.ควรตรวจขอมูลเบื้องตนของผูเขาอบรมกอน เชน อายุ การศึกษา ภาษาพูด เพศ 

งานที่ทํา เพราะทุกสวนคือ สิ่งสําคัญในการจัดอันดับเนื้อหา และกิจกรรมที่สอดคลองกับการ

เรียนรู 

  3.ควรตรวจขอมูลดานสถานที่และอุปกรณกอน เพราะทุกสวน คอื สิ่งที่จะสนับสนุน

ใหกิจกรรมการอบรมมปีระสิทธิภาพและมีความนาสนใจมากขึน้ 
 

    2. เทคนิคการเรียนรูรวมกัน แบบการจัดประชุม 
 

  ชาวบานมีความรูมากมายหลายเรื่องที่นักวิชาการหรือนักฝกอบรมตางๆไมรู  

ปญหาอยูที่ชาวบานเหลานั้น จะแสดงออกซึ่งภูมิความรูนั้นหรือไมเทานั้นเอง หลักการงายๆ 

ของผูที่มีสวนเขาไปสงเสริมความรู ก็คือ สิ่งใดไมรู  ไมควรพูด แตควรถาม เพราะการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ไมใชเรื่องนาอาย ไมมีใครรูทุกเรื่องในโลก เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรูทํา

ใหเกิดการพัฒนาผลติภัณฑที่ไดผล  มีหลายวิธี ดังนี ้  
 

  2.1 การใชเทคนคิ AIC (Appreciation - Influence - Control)   

               เปนกระบวนการประชุมแบบมีสวนรวมที่สามารถทําใหทุกคนมีสวนรวมไดมาก

ที่สุด เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นมากที่สุด  เพราะกระบวนการเริ่มตนคือ การ

สรางความพรอมใหทุกคนเกิดความพึงพอใจที่จะรวมกิจกรรม กระบวนการที่สอง คือ การ

เรียนรูรวมกันจากของจริงนําสูแนวทางการปฏิบัติ  กระบวนการที่สามคือ การจัดการและ

ควบคุมใหเปนไปตามขอตกลงรวมกัน การนํามาประยุกตใชในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใน

ชุมชน ตองอาศัยวิทยากรที่มีความชํานาญจะทําใหเกิดแนวคิดรวมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

โดยความคิดที่ไดจะมาจากทุกคน มีวิทยากรเปนผูชี้แนะแนวทาง เทคนิคนี้ผูเขียนไดนําไป

ประยุกตใชใหกับหลายชุมชน ทําใหเกิดผลติภัณฑใหมที่เปนประโยชนมากมาย 
 

     2.2 เทคนิคการสงเสริมกระบวนการทางความคิด   

                  เปนการฝกใหผูเขาอบรมคิดอยางมีระบบมองจากสิ่งใกลตัวไปยังสิ่งไกลตัว 

ยกตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑจากตนกก (เปนพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนํามา

แปรรูปเปนผลิตภัณฑในงานหัตถกรรมไดหลายชนิด) โดยใหทุกคนเสนอชื่อผลิตภัณฑใน

ครัวเรือนของตัวเองเริ่มจากใกลตัว เชน แจกัน ที่รองจาน โตะ เกาอี้ จาน ตะกรา และอื่นๆ ใน

แตละสวนของบานจนครบ และมองไกลตัวในสิ่งที่ยังไมมี เชน ผาเช็ดมือในครัว ผาคลุมตูเย็น 

ทีวี และอื่นๆ จากนั้นนํามาวเิคราะหแยกเปนกลุม ตัดสิ่งที่เปนไปไมไดออกจากรายการจนเหลือ

นอยที่สุด มองสิ่งที่เปนไปไดในแงของศักยภาพในการผลิต การตลาด การออกแบบจุดเดน-จุด

ขาย ตนทุน กําไร และอื่นๆ การคิดรวมกันดวยวิธีดังกลาว จะชวยใหทุกคน ไดติดตาม

ความเห็นภาพของความจรงิและมีสวนรวม 
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        3. เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑแบบมีสวนรวม  

            เปนการระดมความคิดโดยสรางบรรยากาศของการประชุม เพื่อรับฟงปญหา

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑในชุมชน  โดยผูดําเนินรายการทําหนาที่เปนตัวกลาง  ใหทุกคนมี

โอกาสในการเสนอความคิดเห็นนําขอคิดเห็นมาวิเคราะหรวมกัน และหาขอสรุปซึ่งจะนํามาสู

การจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ และแนวทางในการแกไขปญหา และมีการ

คิดคนผลิตภัณฑใหมรวมกัน หลังจากนั้นวิทยากรจะมีสวนชวยในการเขียนแบบ สเกตซรูปแบบ

ของผลิตภัณฑตามแนวทางที่เสนอ  นําเสนอตอกลุมเพื่อรวมกันวิเคราะหวิจารณ จนไดแบบ

ของผลิตภัณฑ การออกแบบวิธีนี้เหมาะสําหรับการจัดกระบวนการกลุมในชุมชนทําใหได

ตนแบบรางกอนนําไปทดลองผลิตและการทดลองการตลาดตอไป 
 

 เทคนิคการถายทอดความรูแบบบูรณาการ กิจกรรม และเทคนิคการเรียนรูรวมกัน

แบบจัดประชุม มีจุดเดนที่แตกตางกัน วิธีแรกอาจจะเหมาะสําหรับการใหความรูในกลุมใหญที่

มีคนจํานวนมาก และมีความหลากหลาย แตวิธีที่สองจะเหมาะสําหรับกลุมขนาดเล็กไมเกิน 50 

คน ซึ่งจะทําใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากขึ้น ขึ้นอยูกับการเลือกประยุกตใชตามความเหมาะสม

แกสถานการณ หากหมั่นคิดคนวิธีการอยูเสมอจะสามารถทําใหความรูที่เรามีไดถูกนํามาใชใน

ชุมชนเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ผลิตภัณฑจะพัฒนาไดเมื่อทุกฝายเต็มใจ และจริงใจที่จะ

พัฒนา 
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บทที่ 3  

วิธีการดําเนนิงาน 
 

 ในการดําเนินการดําเนนิการพัฒนาผลติภัณฑ ไดกําหนดรูปแบบการทํางานและ

ขั้นตอนดังตอไปนี ้

1.  ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิชาการ ผลการวจิัยที่เกี่ยวของ 

2.  ศึกษากระบวนการ วิธีการ ภูมิปญญาทองถิ่นและการเลอืกใชวัสดุในการผลติ

ผลติภัณฑของสถานประกอบการ 

 3.  วิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสรางบรรจุภัณฑ 

เครื่องหมายผลิตภัณฑ และเครื่องหมายการคา 

 4.  ดําเนินการกําหนดโจทยออกแบบ และดําเนินการออกแบบ 

5.  นําเสนอรูปแบบการออกแบบ และพัฒนาแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 

6.  ออกแบบตราสัญลักษณ และฉลากบรรจุภัณฑ 

7.  ดําเนินการสรางชิ้นงานตนแบบ ตามแบบที่เห็นชอบรวมกัน 

8.  สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

1. การทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิชาการ และผลการวจิัยที่เกี่ยวของ 

 ผูวิจัยไดทําการรวบรวมงานเอกสารวชิาการที่เกี่ยวของกับการออกแบบในดานตางๆ 

เชน แนวคิดการพัฒนาผลติภัณฑชุมชน หลักการออกแบบรรจุภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ

หัตถกรรม  เปนตน 
 

2. การศกึษาบริบทของกลุมผลิตภัณฑ  

ศึกษากระบวนการวิธีการผลิต ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนการเลือกใชวัสดุในการ

ผลติของสถานประกอบการ ผูวิจัยไดทําการลงพืน้ที่เพื่อพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลติ การใชวัสดุ เครื่องมอื อุปกรณในการผลิต ลักษณะวธิีคิดและการใชภูมปิญญาเดิม   
 

3. การวเิคราะหขอมูล 

เพือ่ใชในการออกแบบหรอืพัฒนาเครื่องหมายการคา ผูวิจัยไดสอบถามผูประกอบการ

แตละรายวาตองการที่จะพัฒนาเรื่องตราสินคาในรูปแบบใด หากรายใดที่มีตราสินคาเดิมอยู

แลวก็จะหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหสามารถนําไปจดทะเบียนได 
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4. กําหนดโจทยออกแบบ และดําเนินการออกแบบ 

ดําเนินการออกแบบ  ในขั้นตอนนีเ้ปนการสรุปขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 แลวนําผลไป

ดําเนินการออกแบบรางจากคอมพิวเตอรทั้งหมด รายละประมาณ 3 แบบ  แลวทดลองจัดวาง

ตราสินคากับสีหรอืแบบบรรจุภัณฑแบบตางๆ โดยการจําลองตนแบบขึน้มา 
 

5. นําเสนอรูปแบบการออกแบบ และพัฒนาแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 

           นําเสนอรูปแบบการออกแบบ และการแกไขปรับแบบ เปนขั้นตอนระหวางการพัฒนา 

โดยผูวิจัยไดนําเสนอการออกแบบโดยการพมิพออกมาจากคอมพิวเตอร แลวใหผูประกอบการ

เลือก เพื่อนําไปพัฒนาตอไป  
  

6. ออกแบบตราสัญลักษณ และฉลากบรรจุภัณฑ 

 ออกแบบตราสญัลักษณ และฉลากบรรจุภัณฑ  คณะผูวิจัยไดรวมกันวางแผนการ

ออกแบบตราสินคาและสรางอัตลักษณใหแกผูประกอบเพื่อนําไปใชไดจรงิ 
 

7. ดําเนนิการสรางชิ้นงานตนแบบ  

  การสรางชิ้นงานตนแบบตามแบบที่เห็นชอบรวมกัน  คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการ

ออกแบบตราสินคาและสรางอัตลักษณใหแกผูประกอบเพื่อนําไปใชกับกลวิธีทางการตลาด เชน 

การออกราน การโฆษณา การทําบรรจุภัณฑ การทําฉลาก การทําปาย สติ๊กเกอร นามบัตร 

แผนพับ เปนตน   
 

8. สรุปผลการดําเนินงาน  

 8.1 ประเมินผล 

 8.2 รายงานรูปเลม 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนนิการ 
 

1) วัสดุอุปกรณ ในการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
 

โครงการพัฒนาเครือขายองคความรู (Knowledge-Based OTOP : KBO) เชื่อมโยง

แหลงความรูในทองถิ่นรวมกับชุมชน นําภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP มีวัสดุ

อุปกรณ ในการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑขั้นพื้นฐาน  โดยสังเขป  ไดแก  ดินสอ 

ปากกาหมึกดํา  กระดาษแข็ง กระดาษสา ดินสอสี สีน้ํา หรือ สีโปสเตอร   คอมพิวเตอร  

พริ้นทเตอร กระดาษการดสี   เครื่องมือเจาะรู   เสนเชือกดิ้นเงินหรือดิ้นทอง  กรรไกร มีดคัท

เตอร  ผาประเภทตาง ๆ และวัสดุหลักของกลุมผลิตภัณฑ   กาว  จักรเย็บผา  เข็ม  ดาย    

เชอืก  ปาน  ไหมพรม  เศษหนัง   วัสดุที่ใชในการตกแตง  กระดุม   เม็ดกะลาเจาะรู  เปนตน 
 

2) ขั้นตอนการทํา 

1. กําหนดโจทยและแนวคิดหลัก รวมกับสถานประกอบการ พูดคุยสอบถามปญหา 

ความตองการ วัตถุประสงคการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงสอบถามขอจํากัดของกลุม พรอมทั้ง

หาขอสรุปรวมกัน 

2. รางแบบโครงสราง รูปแบบหีบหอ พรอมทั้งสรุปเลือก และพัฒนาแบบเพิ่มเติม ให 

สอดคลองกับความตองการของกลุมมากที่สุด 

3. รวมมอืกันออกแบบผลิตภัณฑ และแบบที่เหมาะสมในการนําตราสัญลักษณไปใช 

กับตัวบรรจุภัณฑ หรือรูปแบบฉลากหอยแขวน 

4. นําแบบที่ไดไปออกแบบตัวหีบหอพรอมกราฟก ฉลากที่สมบูรณ ดวยโปรแกรม 

สําเร็จรูป ตกแตง จัดวางลวดลายกราฟก คํานงึความสวยงาม สะดุดตาตอผูบริโภคเปนสําคัญ 

5. พิมพตัวอยางบรรจุภัณฑพรอมขึ้นรูปเปนโมเดลจําลอง ขนาดยอสวน ใหกลุม 

ตรวจสอบแนะนํา หรือแกไข หากมีขอผดิพลาด หรือแกไขเพิ่มเติม นําไปปรับปรุงพัฒนาให

สมบูรณตอไป  

6. จัดทําแพทเทิรนชิ้นงานผลิตภัณฑภัณฑ ขนาดเทาของจริง นําไปใชงาน  

7. นําเสนอผลงาน พรอมสงมอบไฟลผลติภัณฑตนแบบ 

8. จัดทํารายงานสรุปผล การดําเนินงาน 
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3) การออกแบบผลติภัณฑ 
  

เนนรูปแบบผลติภัณฑที่มคีวามแปลกใหมนาสนใจ  ใชวัสดุทีส่ื่อถึงความเปนธรรมชาติ

และความเปนเอกลักษณของชุมชน และการใชงานสะดวกสบายตอผูบริโภค 
 

4) การออกแบบสัญลักษณ และฉลากบรรจภุัณฑ 
  

เนนสัญลักษณที่เปนเอกลักษณของชุมชน   สามารถสื่อถึงตัวผลติภัณฑในชุมชนอยาง

เหมาะสม  เนนสทีี่เรียบงายเปนธรรมชาติสอดคลองกับตัวผลติภัณฑ  และใชวัสดุที่ตนทุนต่ํา 
 

 

5) ความพึงพอใจ 3 ดานของชุมชน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูเขารวมกิจกรรม  

ผลการประเมนิความพึงพอใจของตัวแทนชุมชนที่เขารวมกิจกรรม ทั้งสิ้น 20 คน มี

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20 คน (N = 20) ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ ความถี่ รอยละ 

 เพศ      20  

1 ชาย 7 35.00 

 หญิง 13 65.00 

 อายุ 20  

2 20 -  40 14 70.00 

 41 ปขึ้นไป 6 30.00 

 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา มีผูเขารวมโครงการที่เปนเพศชาย จํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 35.00 เปนเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65.00  และมีอายุอยูในชวง20 
-  40  ป  จํานวน   14 คน คิดเปนรอยละ  70.00 อายุอยูในชวง 41 ปขึ้นไป ป จํานวน    6คน 
คิดเปนรอยละ  30.00 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลความพงึพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 

ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจดานความรูความเขาใจในการเขารวมกิจกรรม (N =20) 

รายการ คาเฉลี่ย S.D รอยละ ระดับความพึง

พอใจ 

1.1 กอนเขารวมโครงการทานมีความ

เขาใจเน้ือหาในการออกแบบผลิตภัณฑ 

และบรรจุภัณฑมากนอยเพียงใด 

4.44 0.55 88.00 มาก 

1.2 หลังเขารวมโครงการทานมีความ

เขาใจเน้ือหาในการออกแบบผลิตภัณฑ 

และบรรจุภัณฑมากนอยเพียงใด 

4.65 0.48 93.00 มาก 
 

1.3 เขาใจกระบวนการการออกแบบ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

4.33 0.63 86.00 มาก 
 

เฉลี่ยรวม 4 .47 0. 55 89.00 มาก 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจ ดานความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม (N =20 ) 

รายการ คาเฉลี่ย S.D รอยละ ระดับความ

พึงพอใจ 

1.1 วิทยากรหรืออาจารยถายทอดองค

ความรูไดเปนอยางด ี

4.44 0.55 80.00 มาก 

1.2 ระยะเวลาในการอบรมใหความรู 4.06 0.69 81.2 มาก 

1.3 บรรยายกาศสามารถกระตุนผูเขารวม

กิจกรรมใหมีสวนรวม 

4.50 0.50 90.00 มาก 

1.4 การตอบขอซักถาม คาํแนะนํา ใหกับ

ชุมชน 

3.99 0.76 79.8 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.00 0.62 82.75 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจดานความสามารถในการนําความรูไปใชประโยชน (N =20) 

รายการ คาเฉลี่ย S.D รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.1 ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช

ในการออกแบบผลิตภัณฑ หรือบรรจุ

ภัณฑไดอยางถูกวิธี  

4.33 0.63 86.6 
มาก 

 

1.2 ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไป

ถายทอดใหแกผูอื่นได 
4.06 0.69 81.2 

มาก 

 

เฉลี่ยรวม 
4.19  0.60 83.9 

มาก 

 

  

สรุปผลการประเมิน 

2.1 ชุมชนมคีวามรูความเขาในโครงการอยางนอยรอยละ 80 

จากการประเมินในแบบสอบถามและจากการสังเกตพฤติกรรมผูที่เขารวมกิจกรรม  

สรุปไดวามีความรูความเขาในโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 89.00 

2.2  ชุมชนมคีวามพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80  

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 

82.75 

2.3  ชุมชนสามารถนําไปใชประโยชน อยางนอยรอยละ 75 

 ความพึงพอใจในการนําความรูไปใชประโยชนในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอย

ละ 83.9 
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บทที่ 5 

การพัฒนาศักยภาพกลุมผูผลติภัณฑชุมชนและพัฒนาผลิตภณัฑ 

ตามโครงการเครือขายองคความรู(KBO) 

 

คณะทํางานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดําเนิน

โครงการพัฒนาเครือขายองคความรู (Knowledge-Based OTOP : KBO) เชื่อมโยงแหลงความรู

ในทองถิ่นรวมกับชุมชน นําภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ผลการพัฒนา

ผลติภัณฑ   ผลการพัฒนาผลติภัณฑ  ทั้ง  17  กลุม  มีดังนี้ 
 

ผลการพัฒนาศักยภาพกลุมผูผลติภัณฑชุมชนและพัฒนาผลติภัณฑ 

 

1.  กลุมเย็บเสื้อผาบานสันโปง  

      112 หมู 3 ตําบลเสริมกลาง  อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง    

เสริมงาม เปนอําเภอเล็กๆ ในจังหวัดลําปาง มี 4 ตําบล 42 หมูบาน ในจํานวนนี้เปน

หมูบานกะเหรี่ยง 3 หมู พื้นที่สวนใหญเปนปาเขา มพีื้นที่นาและสวนอยูตามลําน้ําซึ่งม ี3 สาย 

คือ น้ําแมต๋ํา น้ําแมเสริม และน้ําแมเลีย 
 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

กลุมเย็บเสื้อผาบานสันโปง ผลิตภัณฑเดิมของกลุมมีคุณภาพและเอกลักษณเฉพาะตัว  

ตองคํานงึความเหมาะสมในรูปแบบผลิตภัณฑและการนําไปใชประโยชน และความเปนไปไดใน

กระบวนการผลิตจริง   

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- ผลติภัณฑ 

- บรรจุภัณฑ 

- ฉลาก  

ตัวผลิตภัณฑ สามารถสรางสรรครูปแบบแปลกใหม ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภค เชน การเลอืกลวดลายสีสันที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  การเปลี่ยนประโยชนใช

สอยใหมีความหลากหลายแทนการผลิตสินคาชนิดเดียว เชน หมอนอิง กระเปา ฯลฯ ภายใต

การใชวัสดุและเครื่องมอืที่มีอยูเดิม เพื่อไมเพิ่มภาระตนทุนการผลิต 

บรรจุภัณฑเดิมของกลุมเปนผาหมนวม ยังบรรจุถุงพลาสติกธรรมดาที่แข็งแรงทนทาน 

จึงตองการพัฒนาใหเกิดรูปแบบบรรจุภัณฑใหมที่มีความเหมาะสม  โดยการเลือกตัวบรรจุ
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ภัณฑที่ทําจากวัสดุที่มีคุณภาพจากเดิม ที่มีความแข็งแรงทนทาน และวัสดุและรูปแบบที่

เหมาะสมคือถุงพลาสติกกระเปามีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑผาหมนวม ในสวนของการ

คุมครองปองกันตัวผาหมนวมจากน้ําและความชื้น  ใหสวยงามนาใชความสะดวกสบายในการ

บรรจุเก็บ ตลอดจนมีหูหิ้วสะดวกตอการนําไปใชในสถานที่ตาง ๆ และมีฉลากชื่อเฉพาะของ

กลุมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งทําหนาที่ใหลูกคาเห็นความแตกตางตลอดจนจดจําสินคาของกลุมไดอยาง

แมนยํามากขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาและยังสามารถเพิ่มกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

  

ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา  
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ผลิตภัณฑ หลังการพัฒนา 
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2.   กลุมเย็บผาบานฮองฮี  

       175  หมู 6  ตําบลเสริมกลาง   อําเภอเสรมิงาม  จังหวัดลําปาง  
 ฮองฮีมาจากคําวารองร ี หมายถึง  ภูมปิระเทศใกลหมูบานเปนรองน้ําที่มคีวามยาว

และแคบลง   

รีลง  ตอนแรกเรียก “ฮอง” (เปนภาษาถิ่น)  หมายถึง  รองน้ํา   “ฮี” หมายถึงความรีของรองน้ํา 

ที่รีลงแคบลงเมื่อรวมคําแลวจึงเปนฮองฮี  ตอมาการออกเสียงก็เพีย้นมาเปนบานฮองฮ ี

 สภาพการตั้งถิ่นฐานของชาวบานฮองฮี  เกิดจากการอพยพ  มาหาที่ตั้งอันอุดม

สมบูรณ  ซึ่งตั้งอยูใกลบริเวณหวยปลาหลด  ซึ่งเปนคลองน้ํา  ที่มีลักษณะยาวรมีีความอุดม

สมบูรณ  และมีน้ําเพียงพอตลอดป  

ในการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งการเพาะปลูกและเลี่ยงสัตว  โดยเฉพาะการปลูกขาว  ที่เปน

อาชีพหลัก 

ของชาวบาน  บานฮองฮีไดกอตั้งขึน้ราว พ.ศ.  2220  มีอายุในราว  300  กวาป  เมื่อกอน

ชาวบานไดเรียกผูปกครองหมูบานวา  “เฒากวนบาน  หรือผูใหญบาน” 

 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเดิมของกลุมมีคุณภาพและเอกลักษณเฉพาะตัว  ตองคํานึงความเหมาะสม

ในรูปแบบผลิตภัณฑและการนําไปใชประโยชน และความเปนไปไดในกระบวนการผลิตจริง  

ควรคิดรูปแบบผลิตภัณฑใหม 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- ผลติภัณฑ 

- บรรจุภัณฑ 

- ฉลาก  

ตัวผลิตภัณฑ สามารถสรางสรรครูปแบบแปลกใหม ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภค เชน การเลอืกลวดลายสีสันที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  การเปลี่ยนประโยชนใช

สอยใหมีความหลากหลายแทนการผลิตสินคาชนิดเดียว เชน หมอนอิง กระเปา ฯลฯ ภายใต

การใชวัสดุและเครื่องมอืที่มีอยูเดิม เพือ่ไมเพิ่มภาระตนทุนการผลิต 

บรรจุภัณฑเดิมของกลุมเปนผาหมนวม ยังบรรจุถุงพลาสติกธรรมดาที่แข็งแรงทนทาน 

จึงตองการพัฒนาใหเกิดรูปแบบบรรจุภัณฑใหมที่มีความเหมาะสม  โดยการเลือกตัวบรรจุ

ภัณฑที่ทําจากวัสดุที่มีคุณภาพจากเดิม ที่มีความแข็งแรงทนทาน และวัสดุและรูปแบบที่

เหมาะสมคือถุงพลาสติกกระเปามีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑผาหมนวม ในสวนของการ

คุมครองปองกันตัวผาหมนวมจากน้ําและความชื้น  ใหสวยงามนาใชความสะดวกสบายในการ

บรรจุเก็บ ตลอดจนมีหูหิ้วสะดวกตอการนําไปใชในสถานที่ตาง ๆ และมีฉลากชื่อเฉพาะของ
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กลุมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งทําหนาที่ใหลูกคาเห็นความแตกตางตลอดจนจดจําสินคาของกลุมไดอยาง

แมนยํามากขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาและยังสามารถเพิ่มกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 

 

ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 

 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา  
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ผลิตภัณฑ หลังการพฒันา 
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3.   กลุมเย็บผาบานสบแหง  

       11/1  หมู 1  ตําบลหลวงเหนือ  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง  
อําเภองาว เดิมเปนแขวงหนึ่งในมณฑลพายัพ ในชวงป รศ.122 จนกลายมาเปนอําเภอ

งาวในปจจุบัน อําเภองาวตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือของจังหวัด ม ี"แมน้ํางาว" เปน

แมน้ําสายสําคัญที่สุด เปนอําเภอชายแดนติดกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร ที่วาการอําเภอ

ปจจุบันตั้งอยูรมิถนนพหลโยธิน สายลําปาง-พะเยา  

 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเดิมของกลุมมีคุณภาพและเอกลักษณเฉพาะตัว  ตองคํานึงความเหมาะสม

ในรูปแบบผลิตภัณฑและการนําไปใชประโยชน และความเปนไปไดในกระบวนการผลิตจริง  

ควรคิดรูปแบบผลิตภัณฑใหม 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ  

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- ผลติภัณฑ 

- บรรจุภัณฑ 

- ฉลาก  

ตัวผลิตภัณฑ สามารถสรางสรรครูปแบบแปลกใหม ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภค เชน การเลือกลวดลายสีสันที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  การเปลี่ยนประโยชนใช

สอยใหมีความหลากหลายแทนการผลิตสินคาชนิดเดียว เชน หมอนอิง กระเปา ฯลฯ ภายใต

การใชวัสดุและเครื่องมอืที่มีอยูเดิม เพื่อไมเพิ่มภาระตนทุนการผลิต 

บรรจุภัณฑเดิมของกลุมเปนผาหมนวม ยังบรรจุถุงพลาสติกธรรมดาที่แข็งแรงทนทาน 

จึงตองการพัฒนาใหเกิดรูปแบบบรรจุภัณฑใหมที่มีความเหมาะสม  โดยการเลือกตัวบรรจุ

ภัณฑที่ทําจากวัสดุที่มีคุณภาพจากเดิม ที่มีความแข็งแรงทนทาน และวัสดุและรูปแบบที่

เหมาะสมคือถุงพลาสติกกระเปามีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑผาหมนวม ในสวนของการ

คุมครองปองกันตัวผาหมนวมจากน้ําและความชื้น  ใหสวยงามนาใชความสะดวกสบายในการ

บรรจุเก็บ ตลอดจนมีหูหิ้วสะดวกตอการนําไปใชในสถานที่ตาง ๆ และมีฉลากชื่อเฉพาะของ

กลุมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งทําหนาที่ใหลูกคาเห็นความแตกตางตลอดจนจดจําสินคาของกลุมไดอยาง

แมนยํามากขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาและยังสามารถเพิ่มกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
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ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา  
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ผลิตภัณฑ หลังการพัฒนา 
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4.   กลุมเย็บผาอุตสาหกรรมแมบาน บานหวด 

      80  หมู 2  ตําบลบานหวด  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง  
 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเดิมของกลุมมีคุณภาพและเอกลักษณเฉพาะตัว  ตองคํานึงความเหมาะสม

ในรูปแบบผลิตภัณฑและการนําไปใชประโยชน และความเปนไปไดในกระบวนการผลิตจริง  

ควรคิดรูปแบบผลิตภัณฑใหม 

แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ 

- ผลติภัณฑ 

- บรรจุภัณฑ 

- ฉลาก  

ตัวผลิตภัณฑ สามารถสรางสรรครูปแบบแปลกใหม ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภค เชน การเลอืกลวดลายสีสันที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  การเปลี่ยนประโยชนใช

สอยใหมีความหลากหลายแทนการผลิตสินคาชนิดเดียว เชน หมอนอิง กระเปา ฯลฯ ภายใต

การใชวัสดุและเครื่องมอืที่มีอยูเดิม เพื่อไมเพิ่มภาระตนทุนการผลิต 

บรรจุภัณฑเดิมของกลุมเปนผาหมนวม ยังบรรจุถุงพลาสติกธรรมดาที่แข็งแรงทนทาน 

จึงตองการพัฒนาใหเกิดรูปแบบบรรจุภัณฑใหมที่มีความเหมาะสม  โดยการเลือกออกแบบ

บรรจุภัณฑจากวัสดุผาเปนรูปรางแปลกใหม เปนรูปการตูน รูปสัตว ที่มีรูปรางนารักสีสัน

สวยงาม สรางความสะดุดตาแกผูพบเห็น ตัวบรรจุภัณฑทําหนาที่ถุงกระเปามีความเหมาะสม

กับตัวผลิตภัณฑผาหมนวม ในสวนของการคุมครองปองกันตัวผาหมนวม ใหสวยงามนาใช

ความสะดวกสบายในการบรรจุเก็บ ตลอดจนมีหูหิ้วสะดวกตอการนําไปใชในสถานที่ตาง ๆ 

และมีฉลากชื่อเฉพาะของกลุมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งทําหนาที่ใหลูกคาเห็นความแตกตางตลอดจน

จดจําสินคาของกลุมไดอยางแมนยํามากขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาและยังสามารถ

เพิ่มกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึน้ 
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ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 
 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา  
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ผลิตภัณฑ หลังการพัฒนา 
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5.   กลุมเย็บผาอุตสาหกรรมแมบานบานหวด 

      90  หมู 2  ตําบลบานหวด  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง  

 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเดิมของกลุมมีคุณภาพและเอกลักษณเฉพาะตัว  ตองคํานึงความเหมาะสม

ในรูปแบบผลิตภัณฑและการนําไปใชประโยชน และความเปนไปไดในกระบวนการผลิตจริง  

ควรคิดรูปแบบผลิตภัณฑใหม 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- ผลติภัณฑ 

- บรรจุภัณฑ 

- ฉลาก  

ตัวผลิตภัณฑ สามารถสรางสรรครูปแบบแปลกใหม ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภค เชน การเลอืกลวดลายสีสันที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  การเปลี่ยนประโยชนใช

สอยใหมีความหลากหลายแทนการผลิตสินคาชนิดเดียว เชน หมอนอิง กระเปา ฯลฯ ภายใต

การใชวัสดุและเครื่องมอืที่มีอยูเดิม เพื่อไมเพิ่มภาระตนทุนการผลิต 

บรรจุภัณฑเดิมของกลุมเปนผาหมนวม ยังบรรจุถุงพลาสติกธรรมดาที่แข็งแรงทนทาน 

จึงตองการพัฒนาใหเกิดรูปแบบบรรจุภัณฑใหมที่มีความเหมาะสม  โดยการเลือกตัวบรรจุ

ภัณฑที่ทําจากวัสดุที่มีคุณภาพจากเดิม ที่มีความแข็งแรงทนทาน และวัสดุและรูปแบบที่

เหมาะสมคือถุงพลาสติกกระเปามีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑผาหมนวม ในสวนของการ

คุมครองปองกันตัวผาหมนวมจากน้ําและความชื้น  ใหสวยงามนาใชความสะดวกสบายในการ

บรรจุเก็บ ตลอดจนมีหูหิ้วสะดวกตอการนําไปใชในสถานที่ตาง ๆ และมีฉลากชื่อเฉพาะของ

กลุมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งทําหนาที่ใหลูกคาเห็นความแตกตางตลอดจนจดจําสินคาของกลุมไดอยาง

แมนยํามากขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาและยังสามารถเพิ่มกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
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ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 
 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา  
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ผลิตภัณฑ หลังการพัฒนา 
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6. กลุมอาชีพบานหวยกอด 

       119  หมู 2    บานหวยกอด  ตําบลรองเคาะ   อําเภอหวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเดิมของกลุมเปนผาหมนวม  หมอนขาง   หมอนหนุน  มีลักษณะเปน

ผลติภัณฑขนาดใหญ  วัสดุและเนื้อผาที่ใชทําผลิตภัณฑเปนผาที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป  ไม

มีความแปลกใหม   ดังนั้น  การออกแบบผลิตภัณฑของกลุมตองคํานึงความเหมาะสมใน

รูปแบบผลิตภัณฑใหมและการนําไปใชประโยชนในรูปแบบที่ตางไปจากเดิม ทั้งความเปนไปได

ในกระบวนการผลิตจริง  

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- ผลติภัณฑ 

ตัวผลติภัณฑเดิมของกลุม คือ ผาหมนวม  หมอนขาง   หมอนหนุน  ที่มีการใชสอยได

จํากัด ดังนั้น  ผูออกแบบจึงปรับรูปแบบผลิตภัณฑทีส่ามารถสรางสรรครูปแบบใหม ให

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค โดยออกแบบเปน  กระเปาขนาดเล็ก สําหรับใสของ

กระจุกกระจิกและใสเศษสตังค  รวมทั้งที่ใสพวงกุญแจ โดยผสมผสานเนือ้ผาเขากับผาทอ เพื่อ

เปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค 

 

ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 

 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา 
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ผลิตภัณฑกอนการพฒันา 

 

 
 

 

 ผลิตภัณฑหลังการพัฒนา 
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ผลิตภัณฑหลังการพัฒนา 
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กลุมแกะสลักจากเศษไม 

       66  หมู 2    บานทุงฮั้ว  ตําบลทุงฮัว้   อําเภอหวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเดิมของกลุมเปนของใชในครัวเรือน  เชน   ที่วางโทรศัพท  และปากกา     

ดังนั้น  การออกแบบผลติภัณฑของกลุมตองคํานงึความเหมาะสมในรูปแบบผลิตภัณฑใหมและ

การนําไปใชประโยชนในรูปแบบที่ตางไปจากเดิม ทั้งความเปนไปไดในกระบวนการผลิตจริง  

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- ผลติภัณฑ 

ตัวผลติภัณฑเดิมของกลุม คือ ที่วางโทรศัพท  และปากกา     ที่มีการใชสอยไดจํากัด 

ดังนั้น  ผูออกแบบจึงปรับรูปแบบผลิตภัณฑทีส่ามารถสรางสรรครูปแบบใหม ใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูบริโภค โดยออกแบบเปน กรอบรูป หลายขนาด โดยตกแตงเพิ่มเติมดวย

วัสดุที่หาไดงายในชุมชน  เชน  เศษกะลา  เศษหนัง ใหเกิดความสวยงามมากยิ่งขึน้ เพื่อเปน

ทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค 
 

ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 
 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา 
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ผลิตภัณฑหลังการพัฒนา 
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7.  กลุมวสิาหกิจชุมชนผลติภัณฑจากเศษไมแมถอด 

       56  หมู 9    บานแมถอด  ตําบลแมถอด   อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง 
 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเดิมของกลุมเปนเฟอรนิเจอรจากรากไม และตอไมเกา     ดังนั้น  การ

ออกแบบผลิตภัณฑของกลุมตองคํานงึความเหมาะสมในรูปแบบผลติภัณฑใหมและการนําไปใช

ประโยชนในรูปแบบที่ตางไปจากเดิม ทั้งความเปนไปไดในกระบวนการผลิตจริง  

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- ผลติภัณฑ 

ตัวผลติภัณฑเดิมของกลุม  คือ   เฟอรนิเจอรจากรากไม และตอไมเกา มีขนาดใหญ    

ที่มีการใชสอยอยางจํากัด เนื่องจากกลุมผลติภัณฑมีเศษไมขนาดเล็ก ๆ เหลอืทิ้งเปนจํานวน

มาก ดังนั้น  ผูออกแบบจึงมีแนวคิดปรับรูปแบบผลติภัณฑจากเศษไมชิ้นเล็ก ๆ ที่เหลือจากการ

ทําเฟอรนิเจอร ที่สามารถสรางสรรครูปแบบใหม ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

โดยออกแบบเปน กลองเก็บพวงกุญแจแบบแขวนติดผนังมีรูปทรงคลายบานขนาดเล็ก โดย

ตกแตงเพิ่มเตมิดวยวัสดุที่หาไดงายในชุมชน  เชน  ดอกไมที่ทําจากเศษกะลา   ใหเกิดความ

สวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค 
 

ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 
 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา 
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ผลิตภัณฑหลังการพัฒนา 
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8.  กลุมจักสานบานอมุลอง 

       3 / 1  หมู 4    บานอุมลอง  ตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง 
 

องคความรูที่ใหกับกลุมผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเดิมของกลุมมีคุณภาพปานกลางและขาดเอกลักษณเฉพาะตัว  ตองคํานึง

ความเหมาะสมในรูปแบบผลิตภัณฑและการนําไปใชประโยชน และความเปนไปไดใน

กระบวนการผลิตจริง  ควรคิดรูปแบบผลติภัณฑใหม 

ตัวผลติภัณฑเดิมของกลุม คือ การสานกระจาด  ที่มีการใชสอยไดจํากัดดังนั้น  

ผูออกแบบจึงปรับรูปแบบผลิตภัณฑทีส่ามารถสรางสรรครูปแบบใหม ใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค โดยเลือกเปนของใช  เชน  ตะกราใสของ  และที่ใสกระดาษทิชชู  และใช

เทคนิคการลงสพีืน้เปนสีน้ําตาลเขมดวยแล็กเกอรผสมวานชิ และสีออนของผิวไมไผตาม

ธรรมชาติ เพื่อเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค  
 
 

ผลิตภัณฑกอนและหลังการพัฒนา 
 

ผลิตภัณฑกอนการพฒันา 
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ผลิตภัณฑหลังการพัฒนา 
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ผลิตภัณฑหลังการพัฒนา 
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สรุปผลการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดผลประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

การจัดโครงการเครือขายองคความรู (Knowledge-Based OTOP : KBO)  

จังหวัดลําปาง 2557 

 

 การจัดโครงการเครือขายองคความรู (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง 2557 มี

จุดมุงหมายในการสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับชุมชน  โดยไดจัด

โครงการบริการวิชาการเครือขายองคความรู (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง 2557  ใน

หัวขอของการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพื่อใหมองเห็นภาพของการออกแบบมาก

ยิ่งขึน้   

 เมื่อวิเคราะหขอมูลจากการดําเนินงานในโครงการพบวา 
 

กลุมชุมชน 

คุณประโยชนตอชุมชนในภาพรวม  การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑโครงการ

ครั้งนี้ ไดสรางอัตลักษณทางภูมิปญญาทองถิ่นใหชุมชนไดตระหนักถึงคุณคาทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สรางสมไวใหกับลูกหลานในชุมชนนั้น 
 

อาจารย 

 ในสวนของอาจารยที่เขารวมโครงการ  พบวา ชวยสรางองคความรูดานการบริการ

วิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเปนแนวทางใหกับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดลําปาง อยาง

กวางขวางมาขึ้น  สามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอยอดใหกับการจัดโครงการบริการวิชาการและการ

ผลติผลงานวจิัยของสาขาวชิาไดอีกดวย 
 

 นักศึกษา 

 นักศึกษาที่เขารวมโครงการ สามารถนําองคความรูที่ได ไปประยุกตใชในสาขาวิชาชีพ

ดานการออกแบบประยุกตศิลปในอนาคต  และเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํารายงานใน

รายวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศลิปของตน 

 

*************************************************************************

****************** 
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