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สุวภัทร หนุ่มค า และคณะ1 
Suwaphat Noomkham, et al. 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการ

จัดการทรัพยากรท้องถิ่น และ 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มย่อย กับ
กลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นในการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญา ได้แก่ 1) ปัญหาด้าน
เครื่องจักร 2) ปัญหาด้านเงินทุน 3) ปัญหาด้านวัสดุ/ อุปกรณ์ และ 4) ด้าน
การตลาด แนวทางในการพัฒนาโดยกลุ่มต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับ
คนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนกลุ่มไปได้ในอนาคตควรมีการพัฒนา

                                                           
1 อาจารย์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน 
เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
The Developmental Approach in Local 
Resource Management for Herbal 
Compress Production from Local 
Wisdom in Sai Ngam District  
Kamphaeng Phet 
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ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ให้สามารถผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ 
ที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก าหนด การขับเคลื่อนของกลุ่มฯ ควรได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการ
กลุ่มเพื่อให้กลุ่มยังสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่อง
คน งบประมาณ การจัดการ และวัสดุอุปกรณ์ ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสมัพนัธ์
ให้หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถกระจายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น  
  

ค าส าคัญ: การจัดการ  แนวทางพัฒนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลูกประคบ 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the state 
and problems of local resource management and 2) to discover 
the developmental approach in local resource management for 
herbal compress production from local wisdom in sai ngam district 
Kamphaengpher Province, using in-depth interviews with prospects 
and focus group. Based on the study of Objective 1 it was found 
that the condition and problems of local resource management in 
the production of the compress from the wisdom. 1) Machine 
problem 2) Funding issues 3) Materials/ Equipment and 4) Marketing 
problem Objective 2 showed that there was a guideline for  
development by which the group must transfer wisdom to the 
new generation in order to propel the group into the future. It, 
thus, should be developed to meet the standards of quality and 
packaging can pass the government or private criteria. For the  
driving force of the group, it should be supported by related 
government agencies, driving the group process so that the group 
can continue to move forward effectively with people, budgets, 
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management and materials and should increase the channels for 
publicity in order to distribute more products. 
 

Keywords: Management, Developmental Approach, Local Wisdom, 
Herbal Compress 

บทน า 

 ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมที่ส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยาวนาน และสังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่งที่ปรากฏภูมิปัญญา
อยู่จ านวนมาก โดยภูมิปัญญาเหล่านีน้อกจากจะแสดงซึ่งความเป็นไทย ความเปน็ 
เอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งแล้ว ยังเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญและพัฒนาการของ
คนในชาติอีกด้วย (จักรพันธ์ โสมะเกษตริน, 2551, หน้า 1) การสั่งสมภูมิปัญญา
เฉพาะของตนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากนั้น บางพื้นที่มีการสร้างภูมิปัญญาที่ใช้ใน
พื้นที่ของตน จนเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็น 
องค์ความรู้ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นศักยภาพ
ที่จะใช้แก้ปัญหา จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก  
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอไทรงาม มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน 
ถือเป็นต าบลหนึ่งที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาด้าน
การท าน้ าสมุนไพร การท าขนมไทย การท าน้ าพริกแกง และอีกหนึ่งในภูมิปัญญา
ที่ส าคัญ คือ การท าลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นการน าสมุนไพรหลากหลายชนิด
ที่หาได้ในท้องถิ่น ได้แก่ ไพล ขมิ้น ต้นตะไคร้ มะกรูด ใบมะขาม ใบส้มป่อย 
เป็นต้น ตัวยาสมุนไพรส่วนใหญ่มีสรรพคุณในการแก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ า ท าให้
เส้นหย่อนเมื่อผสานกับความร้อนจากลูกประคบ ซึ่งปัจจุบันวัสดุที่น ามาจัดท า
เป็นภูมิปัญญาดังกล่าว เป็นการปลูกเองในพื้นที่ เมื่อท าขึ้นใช้ภายในครอบครัว
ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีการบอกต่อ ขยายไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน ได้มีชื่อเสียง การผลิตใช้
ขึ้นเอง จึงมีการขยายต่อยอดเพิ่มเป็นสินค้าและเมื่อมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น 
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ยอดการผลิตจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย จึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อสร้างงาน
และอาชีพให้กับครอบครัวและชุมชน แต่เป็นการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ของคนที่มี
ความสนใจร่วมกัน การรวมกลุ่มผลิตลูกประคบดังกล่าวได้รับความนิยมอยู่ช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาก็ซบเซาลง ไม่เกิดความยั่งยืน จากการศึกษาข้อมูลใน
เบื้องต้นท าให้ทราบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลเนื่องมาจากตัวผลิตภัณฑ์และ
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาเบื้องต้น  
จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อศึกษาถึงสภาพ และปัญหาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นดังกล่าวให้
เกิดความยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 10 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการ
ผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 20 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูก
ประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อค าถามวิจัย 

 10 สภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบ
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 20 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถ่ินเพื่อการผลิตลูกประคบ
ควรจะเป็นอย่างไร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยจ าแนกขอบเขตของการวิจัยได้ ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตด้านเนื้อหาออก 2 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  
 2) ด้านแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูก
ประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ขอบเขตเชิงพื้นที่   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พื้นที่ศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคในการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้แก่ ประธานและสมาชิกกลุ่มสมุนไพรไทยพื้นบ้านขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรงาม ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ภาครัฐและท้องถิ่นในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การจัดการ หมายถึง กระบวนการวางแผนด าเนินการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทรัพยากร คน เงิน วัสดุ/ อุปกรณ์ เครื่องจักร การบริหาร
จัดการ การตลาด วิธีการปฏิบัติงาน และการจูงใจผู้ปฏิบัติงานมาใช้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 2. แนวทางพัฒนา หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ควรใช้ในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการด าเนินกิจกรรมการผลิตลูกประคบสมุนไพร 
 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
ของผู้รู้ในชุมชน และเป็นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อใช้
แก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
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 4. ลูกประคบ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่ใช้พืช
สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นน ามาใช้ในการรักษาหรือเพื่อช่วยในการไหลเวียนของ
โลหิต  

วิธีการวิจัย  

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาการรวบรวมข้อมูล
ด้านเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดการทรัพยากร แนวทาง 
การพัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่ม ฯลฯ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการส ารวจ
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสังเคราะห์ออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก ๆ 
ได้แก่ ด้านสภาพและแนวทางการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาการสร้างเครื่องมือที่ใช้
การในการศึกษามีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) ได้มีการก าหนด
ประเด็นจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 แล้วน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
 2) แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้ก าหนดขึ้นจากกรอบแนวคิด
ในการศึกษา  
    ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการด าเนินการ 
โดยการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดหวัดก าแพงเพชร โดยแนบวัตถุประสงคใ์น
การศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกในการประสาน 
งานกับประธานกลุ่ม 
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการ 
ศึกษาเป็นประเด็นต่าง ๆ และจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  
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 ขั้นตอนที่ 5 การหาแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ผู้ศึกษาน าผลการศึกษาทั้งหมดมาท าการสอบถามเพื่อยืนยันรูปแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วมาสรุป เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่น เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลและการอภิปรายผล การศึกษาสรุปข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษา และท าการอภิปรายผลการศึกษาต่อไป 

เครื่องมือการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ แบบ 
เจาะลึก โดยจะไม่มีการก าหนดโครงสร้างไว้แน่นอน แต่เป็นเพียงการก าหนด
ประเด็นที่ใช้การศึกษา และสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจขณะท าการเก็บ
ข้อมูล 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 3) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยจัดท าเป็นแบบฟอร์มการบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ และ 4) เครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กล้อง
บันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
คร้ังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยเร่ิมจากข้ันตอน ดังต่อไปนี้    
 10 การเข้าสนาม (Field) ผู้วิจัยได้เริ่มเข้าพื้นที่ โดยเริ่มจากการท า
หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตท าการลงพื้นที่ แจ้งความจ านง
และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลรับทราบและยินยอมเข้าร่วม
วิจัย  
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 2. สร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ โดยการสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไป
ที่ผู้ให้ข้อมูลสนใจก่อน  
 3. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามข้อค าถามที่เตรียมไว้ โดยใช้ระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์ ประมาณ 25 - 30 นาที ต่อ 1 คน เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ดังนั้นการจะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริง จึงต้องใช้เวลาในการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้ให้ข้อมูลและเมื่อสัมภาษณ์เสร็จแต่ละครั้งจะมีการสรุปประเด็นส าคัญให้
ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง  
 4. พิจารณาทบทวน หากพบว่ายังได้ค าตอบไม่ชัดเจน จะย้อนถามใหม่
ในเชิงทบทวนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลิกสัมภาษณ์  
 5. ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้ท า
การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อดูว่าค าตอบที่ได้สามารถตอบปัญหา
การวิจัยได้ชัดเจน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาหรือไม่ ในการตรวจสอบ
ข้อมูลจะท าการตรวจสอบทุกครั้งที่ท าการศึกษาข้อมูล และมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการแยกแยะประเภทและจัดหมวดหมู่
ของข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูล 

 ในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือของงานวิจัยถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Check) ด้านข้อมูล (Data 
Triangulation Check) และด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation Check) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าไปพร้อม
กับการรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาในการท าวิจัย โดยกระท าการจัดระเบียบ
ข้อมูลเพื่อท าให้ข้อมูลเป็นระเบียบทั้งในทางกายภาพและในทางเนื้อหา เพื่อ
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พร้อมที่จะแสดงและน าเสนออย่างเป็นระบบได้ จากนั้นมีการแสดงข้อมูลเพื่อ
น าเสนอข้อมูลในรูปของการพรรณนา อันเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่จดั
ระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน และหาข้อสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกต้อง
ตรงประเด็นของผลการวิจัยว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยสรุปและตีความหมาย
ออกมาอยู่ในรูปของค าอธิบาย หลังจากนั้นข้อมูลและผลการวิจัยข้อมูลทั้งหมด 
ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สภาพและปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อ
การผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าผลการวิจัยมาเขียนเป็นรายงาน
ต่อไป 

ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน 
เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 จากการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากร 
ท้องถิ่นในการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญา ได้แก่ 1) ปัญหาด้านเครื่องจักรที่มี
ไม่เพียงพอ 2) ปัญหาด้านเงินทุนที่ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ซึ่งอาจส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่มด้วยทางหนึ่ง 3) ด้านวัสดุ/ อุปกรณ์ มีเพียง
แค่วัตถุดิบบางตัวเท่านั้นที่ต้องจัดหามาจากนอกพื้นที่ และมีราคาค่อนข้างสูง 
4) ด้านการตลาด คือ ไม่ค่อยมีตลาดรองรับสินค้า ไม่สามารถกระจายสินค้าได้
อย่างต่อเนื่อง ช่องทางการตลาดค่อนข้างจ ากัด สาเหตุอาจเนื่องมาจากกลุ่ม
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี และรวมไปถึงเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑท์ี่ยังไม่ได้
มาตรฐานเพียงพอ ทั้งหมดนี้ คือ ปัญหาหลักที่วิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 ส าหรับแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูก
ประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้บริหาร
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และเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม และใช้การสนทนากลุ่มกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มสมุนไพรไทยพื้นบ้านจ านวนทั้งสิ้น 9 
คน จาก 21 คน โดยเลือกจากสมาชิกผู้ที่มาร่วมกิจกรรมประจ าไม่ใช่มาเป็นคร้ัง
คราว ซึ่งผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา คือ ข้อเสนอแนะที่ควรใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินกิจกรรมการผลิตลูกประคบสมุนไพรให้เป็นไป
ในทางที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น และจากการสัมภาษณ์ พบว่า มีแนวทางในการพัฒนา
โดยกลุ่มต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน
กลุ่มไปได้ในอนาคต ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ 
บรรจุภัณฑ์ ให้สามารถผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
ก าหนด การขับเคลื่อนของกลุ่มฯ นั้นควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มยังสามารถที่จะเดิน
ไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเร่ืองคน งบประมาณ การจัดการและวัสดุ
อุปกรณ์ ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถ
กระจายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น น ามาซึ่งรายได้ที่จะปันผลคืนให้กับสมาชิกต่อไป  

การอภิปรายผล 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอ
ไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ได้สรุปประเด็นอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 สภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเครื่องจักร 
ยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ยังต้องขอรับการสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอก 
ปัญหาด้านเงินทุนไม่เพียงพอเพราะยอดการผลิตน้อย ต้องรอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมมาตร พรหมด าเนิน 
(2555, หน้า 55 - 57) ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริม
ของกลุ่มผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุผลิตลูกประคบ
สมุนไพร หมู่ 1 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ปัญหาและ
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อุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่ม คือ การขาดหลักการบริหารจัดการที่ดี  
การบริหารไม่ยึดหลักตามกฎระเบียบ กรรมการและสมาชิกขาดการมีส่วนร่วม
ในการระดมทุนและเงินทุนมีน้อย ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เป็นการผลิต
ภายในครอบครัวไม่เน้นอุสาหกรรม สินค้าผลิตไม่ทันกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในบางครั้ง ตลาดรองรับสินค้ามีน้อย สินค้ามีรูปแบบน้อย ขาดการ
ออกแบบเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น  
 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบบางรายการเท่านั้นที่ต้องจัดหามาจาก
นอกพื้นที่และมีราคาค่อนข้างสูง และจะขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงฤดูกาล 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของค าแสน ประเสริฐสุข (2555, หน้า 75 - 77) 
ได้ท าการศึกษา เรื่อง การผลิตและการตลาดลูกประคบสมุนไพร : กรณีศึกษา
กลุ่มแพทย์แผนไทย ต าบลนาพิน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรค ด้านการผลิต วัตถุดิบ พืชสมุนไพรบาง
ชนิดหายากต้องจัดหานอกพื้นที่อ าเภอ เช่น เถาว์เอ็นอ่อน ต้นทุนการผลิตสูง
เนื่องจากวัตถุดิบพืชสมุนไพรราคาสูง ต้องจัดหาซื้อตามท้องตลาด เช่น หัวโกฎิ 
วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ อาคารสถานที่คับแคบ  
  ปัญหาด้านการตลาด ช่องทางการตลาดมีน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์ 
ที่ดี ประกอบกับสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร บรรจุภัณฑ์เรายังไม่ค่อย
โดดเด่น ทั้งนี้การจะขายหรือกระจายสินค้านั้น ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและ
การขยายตัวของรายได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของธงชัย สันติวงษ์ 
(2545, หน้า 16 - 17) ที่ว่าด้วย ตลาดจะประกอบด้วยลูกค้าที่ซึ่งกิจการจะมุ่ง
ขายสินค้าหรือบริการที่ผลิตได้ให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจและการขยายตัวของรายได้และประชากร รวมทั้งพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยและสอดคล้องกับการศึกษาของค าแสน ประเสริฐสุข 
(2555, หน้า 75 - 77) ศึกษาเรื่อง การผลิตและการตลาดลูกประคบสมุนไพร: 
กรณีศึกษา กลุ่มแพทย์แผนไทย ต าบลนาพิน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ว่าปัญหาอุสรรคด้านการตลาดนั้นช่องทางการตลาดมีน้อย 
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ตลาดแคบเพราะการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันมีทางเลือก
หลากหลายวิธีและค่าขนส่งมีราคาสูง 
 ปัญหาด้านการบริการจัดการ กลุ่มไม่มีปัญหาด้านนี้ แต่ที่พบคือ หัวหน้า 
กลุ่ม หรือประธาน จะค่อนข้างมีงานมาก เป็นผู้น าหลายกลุ่ม แต่สามารถบริหาร 
งานต่าง ๆ ได้ดี จึงท าให้ไม่พบปัญหาใด ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
รัชนี อนุจันทร์ (2555, หน้า 129 - 132) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพรบ้านเขานาใน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
ชุมชนบ้านเขานาใน เป็นชุมชนแบบชนบท มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเครือ
ญาติ เอ้ืออาทรกัน มีความสามัคคี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง มีการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรเป็นหลัก ผู้น ากลุ่มผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งจึงท าให้เกิดการ
รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ 
 ส าหรับแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูก
ประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 จากผลการศึกษา แนวทางการพัฒนา คือ ข้อเสนอแนะที่ควรใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินกิจกรรมการผลิตลูกประคบสมุนไพรให้
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น และจากผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาด้าน
บุคลากร ควรมีการถ่ายภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความยั่งยืนของภูมิปัญญา 
และควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการผลิตลูกประคบ เพื่อถ่ายทอด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนกลุ่มไปได้ในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานเขียนของเอกวิทย์ ณ ถลาง และคนอื่น ๆ (2546) ว่าด้วยเรื่อง
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะต้องมีการสืบสานหรือพัฒนาความรู้
ภูมิปัญญานั้น ๆ ให้สามารถเชื่อมต่อกับสมัยใหม่ หรือมีการประยุกต์ใช้ให้สม
สมัย มิฉะนั้นความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมา ก็อาจขาดการสืบทอดหรือตายไป
ในที่สุด  
 การพัฒนาด้านเงินทุน เพราะเงินทุนเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม หากขาดปัจจัยที่ส าคัญนี้ อาจท าให้กลุ่มขาดความ
ยั่งยืนได้ และเกิดปัญหาตามมาได้ และกลุ่มเองควรหาวิธีการในการลดต้นทุน
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การผลิต โดยการเพิ่มและลดวัตถุดิบบางตัวที่ไม่ส าคัญลงไป สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ พลูเกษม (2545, หน้า 138) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพประสบผลส าเร็จ: ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานประชาสังคม
เขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม คือ ขาดเงินทุน
หมุนเวยีนเนื่องจากไม่ได้ขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ฉะนั้นหน่วยงาน
ภายนอกควรให้การสนับสนุน  
 การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปลูกพืช
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในท้องถิ่นให้มากข้ึน และควรส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม
ปลูกพืชสมุนไพรที่จ าเป็นต้องใช้ในการท าลูกประคบอีกทางหนึ่งด้วย 
 การพัฒนาด้านเครื่องจักร แนวทางการพัฒนาที่ได้ คือ กลุ่มควรหัน
กลับมาใช้วิธีการจากภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิมร่วมกับการใช้เครื่องจักร
สมัยใหม่และอาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกบ้างในบางอย่างที่
กลุ่มไม่สามารถจัดหามาได้เองจริง ๆ 
 การพัฒนาด้านวิธีการจัดการ วิธีการจัดการเป็นภารกิจที่ส าคัญของ
ผู้น ากลุ่ม ผู้น าต้องมีความเข็มแข็ง และสามารถน ากลุ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน และควรแบ่งแยก และจัดโครงสร้างหน้าที่ให้ชัด เจน 
รวมถึงควรเพิ่มต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ เช่น ต าแหน่งการตลาด เพื่อท าหน้าที่ในการ
หาช่องทางในการกระจายสินค้า สอดคล้องกับงานเขียนของธงชัย สันติวงษ์  
(2545, หน้า 16 - 17) ว่าวิธีการจัดการ (Management) วิธีการจัดการซึ่งเป็น
ภารกิจของนักบริหารโดยตรง คือ เป็นกลไกและตัวประสานที่ส าคัญที่สุดในการ
ประมวล ผลักดัน และก ากับให้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นทรัพยากรการจัดการประเภท
ต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 การพัฒนาด้านการตลาด ด้านการตลาดถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะ
ตลาดเป็นแหล่งของการกระจายรายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วย
ว่ามีความโดดเด่น และได้มาตรฐานเพียงใด และกลุ่มควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ให้สามารถผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนก าหนด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร ชาววัง 
(2552) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนาเครื่องจักสาน
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เชิงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด การหาช่องทางจ าหน่ายได้
ด้วยตนเอง รวมทั้งการได้รับความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
และพ่อค้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการ 
 การพัฒนาด้านวิธีการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาที่พบ คือ ควรมี
การจัดการความรู้ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะได้สะสม
เป็นคลังความรู้ให้คนรุ่นต่อไปได้ทราบถึงวิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิต
ลูกประคบจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เพราะการผลิตลูกประคบ
สมุนไพรถือเป็นภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์ที่ส าคัญ ควรมีการอนุรักษ์ และ
รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป  
 การพัฒนาด้านการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน การจูงใจคน คือ ภารกิจที่ส าคัญ
อีกด้านของผู้น ากลุ่ม ผู้น ากลุ่มควรใช้เทคนิควิธีการในการที่จะดึงดูดให้กลุ่ม
มีสมาชิก และสมาชิกคงอยู่กับกลุ่มด้วยความจงรักภักดี และกลุ่มควรมีการ
วางแผนกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดให้มีผู้มาปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
สอดคล้องกับงานเขียนของธงชัย สันติวงษ์ (2545, หน้า 16 - 17) ว่าด้วยการ
จูงใจผู้ปฏิบัติงาน (Motivation) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหารคนในองค์กร 
โดยผู้บริหารจะมุ่งพยายามเพิ่มประสิทธิภาพและผลงานให้มากขึ้นจากปัจจัย
ด้านบุคคล โดยอาศัยความมีศิลปะของหัวหน้าในการใช้ความสามารถของการ
เป็นผู้น าท าการจูงใจรวมทั้งส่งเสริมขวัญก าลังใจให้พนักงานเกิดความมุมานะ 
มั่นคง จงรักภักดี และทุ่มเทตั้งใจท างานให้เสร็จลุล่วงไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
การขับเคลื่อนของกลุ่มฯ นั้นควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มยังสามารถที่จะเดินไป
ข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องคน งบประมาณ การจัดการ และวัสดุ
อุปกรณ์ ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถ
กระจายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น น ามาซึ่งรายได้ที่จะปันผลคืนให้กับสมาชิกต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. กลุ่มสมุนไพรไทยพื้นบ้านควรลดการพึ่งพาจากภายนอกในทุก ๆ ด้าน
และหันมาพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 2. กลุ่มควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตลูก
ประคบ และถ่ายทอดกระบวนการต่าง ๆ ออกมาให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ประโยชน์ต่อลูกหลานสืบต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การผลิตลูกประคบในเชิงบูรณาการ เพื่อให้สามารถน ารูปแบบการจัดการความรู้
ไปใช้ในกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ ได้มากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
ลูกประคบในเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ
ได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 
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