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บทคัดยอ 

 การพัฒนาที่เปนการปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมเปนสิ่งจำเปนเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซ่ึงการพัฒนานี้จะทำใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึน มีลักษณะแตกตาง 

จากผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู ที ่สำคัญสามารถสนองความตองการเดิมหรือใหมของผูซื ้อได การวิจัยเรื ่องนี้มี

วัตถุประสงคดังนี้ (1) เพ่ือวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑ แสดงอัตลักษณของทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ 2) เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพการผลิต 3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณทองถิ่น รูปแบบการวิจัยใชการวิธีแบบ

ผสมผสานวิจัยเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสำคัญกลุมเปาหมายไดแก กลุมผลิตภัณฑจักสาน

เครื่องจักรสานกลุมจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 25 คน บูรณา

การกับรายวิชานวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในดานตาง ๆ ไดแก 

การวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณของทองถิ่นเพื่อพัฒนารูปผลิตภัณฑ, การพัฒนาศักยภาพใน

การผลิต, การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีแสดงอัตลักษณ ผลการวิจัยพบวา  

 1. การวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑแสดงอัตลักษณของทองถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ มิติความรูความ

เขาใจของกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ รอยละ 93.20 มิติดานความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย มิติดาน

การนำความรูไปใชของกลุมเปาหมายสามารถนำความรูไปใช รอยละ 91.60 ในสวนของการประเมินบูรณาการ 

 2. การพัฒนาศักยภาพการผลิต พบวากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน กลุมจักสานพบพระ

ทรายงาม 1)กิจกรรมวิเคราะหศักยภาพกลุมจักสานพบพระทรายงามกลุมวิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุม กลุมจักสาน

พบพระทรายงาม ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยไดการสนับสนุน ดานวัสดุ และการใหความรู 

จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผานโครงการสรางความมั่นคงดานอาชีพและรายได 
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน นางสาว

อัณณธาดา โชคธนานันทกิตติ ผู ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 085-226457 2)กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑและการตอยอดผลิตภัณฑการอบรมผานทางระบบออนไลนเกี ่ยวกับการ

ออกแบบลายเครื่องจักสาน โดยรวมกันระดมความคิดและทดลองปฏิบัติในการขึ้นลายจักสาน และไดมาซ่ึง

ลายที่เปนอัตลักษณของกลุมจักสานพบบพระทรายงาม ชื่อลาย “ผลึกน้ำ” ซึ่งมีความหมายวา การรวมกลุม

เพื่อสรางความเขมแข็งของกลุมจักสานพบพระทรายงาม และจะนำลายจักรสานที่ไดไปจดเปนลายลิขสิทธิ์ 3)

กิจกรรมออกแบบตราสัญลักษณและ/หรือบรรจุผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑที่ไดจากการออกแบบรวมกันในการ

ระดมความคิด ซึ่งเปนตราสัญลักษณ “รูปชาง” ที่เปนสัตวประจำชาติของประเทศไทย สวนชื่อ “เคียงไทย” 

เปนการสื่อถึงเครื่องจักสานท่ีใชในชีวิตประจำวันของคนไทยมาอยางชานาน 4)กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชนใหมีมาตรฐานการดำเนินกิจกรรมโดยไดรับความรวมมือจากพัฒนาชุมชน โดย คุณคนิส เวชวงศ 

ตำแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาใหความรูและความสำคัญเก่ียวกับการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน

ใหมีมาตรฐาน และไดมีการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑจักสานเปนสินคา OTOP ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 และ

ทางกลุมจักสานพบพระทรายงามจะดำเนินการในการขอดาวตอไปในอนาคต 5)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑการบูรณาการในรายวิชานวัตกรรมการการบริหารและการจัดการ

สมัยใหมและวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศสำหรับนักบริหาร โดยทั้งนี้นักศึกษามีสวนรวมโดยการออกแบบ

เพจรานคาออนไลนใหแกกลุมจักสานพบพระทรายงาม เพื่อใหมีชองทางการขายที่หลายหลายมากยิ่งขึ้น ท้ัง

ระบบออนไลนและออฟไลน 

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณทองถิ่นดำเนินการโดยการวิเคราะหศักยภาพของกลุมและ

จำนวนสมาชิกกลุมเพื่อกำหนดหนาที่ของแตละคน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมมีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑและตอยอดผลิตภัณฑเพื่อหาลายที่เปนอัตลักษณของกลุมจักสาน 

และนำไปจดลิขสิทธิ์ตอไปผลิตภัณฑเครื่องจักสานยังไมมีแบรนดหรือโลโกและบรรจุผลิตภัณฑของสินคา มีการ

อบรมแบบตราสัญลักษณ/หรือบรรจุภัณฑ เพื่อเปนแบรนดสินคาของกลุมพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย 

เนื่องจากกลุมจักสานมีชองทางการจัดจำหนายในพื้นที่เทานั้นมีการรอบรมชองทางการการจัดจำหนายท้ัง

ชองทางออฟไลนและชองทางออนไลน เพื่อใหเกิดชองทางการจำหนายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นกลุมจักสาน

อยากใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสานใหมีมาตรฐาน เพื่อใหสินคาไดรับการรองรับมาตรฐานตามหลัก

สากล และเพื่อใหกลุมลูกคามีความมั่นใจในผลิตภัณฑมีการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน และมีการ

ข้ึนทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑเครื่องจักสานทำการขอดาวตอไปในอนาคต 

คำสำคัญ: การพัฒนา; ผลิตภัณฑ; อัตลักษณผลิตภัณฑ; เครื่องจักรสาน 

 

 

https://doi.org/10.14456/iarj.2022.45
https://doi.org/10.14456/iarj.2022.48


วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 2 (4) : กรกฎาคม-สิงหาคม 2565. 

Interdisciplinary Academic and Research Journal, 2 (4) : July-August 2022. ISSN: 2774-0374 

Website: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/IARJ/index ; DOI: https://doi.org/10.14456/iarj.2022.48  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[123] 
Citation: ปุณณดา ทรงอิทธิสุข และ วนัสนันท ศิริรัตนะ. (2565). การพัฒนาผลิตภัณฑและอัตลักษณผลิตภัณฑเคร่ืองจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก. 

วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 2 (4), 121-138. 

Songittisuk, P., & Siriratana, V. (2022). The Productivity and Identities Development of the Phob Phra Sai-ngam Basketry, Phop Phra Subdistrict, Phop 

Phra District, Tak Province. Interdisciplinary Academic and Research Journal, 2 (4), 121-138; DOI: https://doi.org/10.14456/iarj.2022.48 

 
 

Abstract 

 Development that improves existing products is necessary to meet the ever-changing 

needs of consumers. This development will make the product have better features, looks 

different from the existing products, and importantly able to meet the original or new needs 

of buyers. Therefore, this research has the following objectives: 1) Product model analysis 

shows local identity for product development. 2) For the development of production 

potential. 3) To develop products that show local identity. The research model uses a 

combination of quantitative and qualitative research methods. The key informants in the 

target group are the Basketry products group, Basketryworks group, The Phob Phra Sai-ngam 

Basketry group, Phop Phra sub-district, Phop Phra District, Tak province, a total of 25 people. 

This research is integrated with the course "Management Innovation and Modern Management" 

in various fields, namely: Analysis of product patterns showing local identity for product image 

development, production capacity development, and product identity development. The 

results showed that:  

 1. Analysis of product patterns showing local identity to develop products, the cognitive 

dimension of the target group has 93.20% knowledge, the satisfaction dimension of the target 

group, and the knowledge utilization dimension of the target group was 91.60 percent of the 

knowledge used in the integration assessment. 

 2. The development of production potential found that the product development activities 

of the Phob Phra Sai-ngam Basketry group had the following important issues: ( 1 )  Activities to 

analyze the potential of the Phob Phra Sai-ngam Basketry Group, a community enterprise group 

named the Phob Phra Sai-ngam Basketry Group, was established in March 2018 with the support 

of materials and knowledge from the Community Development Office, Phop Phra District, 

provincial Tak through the project to create occupational stability and income according to the 

philosophy of sufficiency economy, activities to build and develop community livelihoods at the 

village level Ms. Anthada Chokthanan Kitti Coordinator phone number 085-226457. (2) Product 

development and product development workshop activities which are online training on basketry 

pattern design, by jointly brainstorming ideas and experimenting with basketry patterning and 

coming up with a pattern that is the identity of the Phob Phra Sai-ngam Basketry, named “Water 

Crystal”. This means that the group together strengthens the Phob Phra Sai-ngam Basketry and 
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will bring the pattern of the basketry to be registered as a copyright. (3 )  Logo design activities 

and/or packaging of branded products obtained from joint designs in brainstorming, which is the 

symbol “Elephant” which is the national animal of Thailand while the name “Kiang Thai” 

represents the machine. Basketry has been used in the daily life of Thai people for a long time. 

(4) Activities to upgrade community products to have operational standards with cooperation from 

community development by Mr. Kanis Vejwong, a position of academic community development 

practitioner, come to give knowledge and importance about raising community products to 

standards and having registered basketry products as OTOP products on February 24, 2022, and 

the Phob Phra Sai-ngam Basketry will continue to ask for stars in the future. And (5 )  Workshop 

activities on product distribution channel development, and integration in the "Innovation 

Management and Modern Management" and "Computer and Information for Executives" courses. 

In this regard, the students participated by designing an online shop page for the Phob Phra Sai-

ngam Basketry Group to have more variety of sales channels both online and offline. 

 3. The development of products demonstrating local identity is carried out by analyzing 

the capacity of the group and the number of group members to determine the functions of 

each person to develop the operational capacity of the group. There is a workshop on product 

development and product development to find patterns that are the identity of the basketry 

group and use them for copyright registration. Basketry products do not have a brand or logo 

and the product packaging of the product has been trained in branding/or packaging to be the 

brand of the distribution channel development group. Since the basketry group has 

distribution channels only in the area, there is training in both offline and online distribution 

channels to create more diversified distribution channels. Weaving Group would like to 

develop a standardized weaving machine product so that the product is certified according to 

international standards and to make the customer group confident in the product. There is 

training in the development of basketry products and OTOP registration for basketry products 

to request stars in the future. 

Keywords: Development; Product; Product Identity; Weaving Machine 
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บทนำ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดถูกพัฒนาข้ึน ในชวงเวลาของการ

ปฏิรูปประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยไดนอม นำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสราง

ภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยาง ม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

อยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสู ความสมดุลและยั่งยืน โดยสิ่งสำคัญที่แผนพัฒนาฯ ไดกลาวถึงอีก

ประการหนึ่ง คือ การมุงเนนการ พัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองตาง ๆ ใหสูงขึ้น ภายใต

การใชมาตรฐานดาน สิ่งแวดลอม ลักษณะการใชท่ีดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑเมืองนา

อยูท่ี เหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมใหท่ัวถึงและเปนการสรางฐานเศรษฐกิจและ รายไดจาก

พื้นที่เศรษฐกิจใหมมากขึ้น เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความ เปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนา ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง

พึ่งพาตนเองได เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็งแขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับการ

สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตของสินคาและบริการ ดังนั้น การ

พัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) ของชุมชนจึงเปนกระบวนการอีกสวนของแผนพัฒนาฯ ที่เปนการ

สงเสริมและสนับสนุนการประกอบ อาชีพของชุมชน ดวยการชวยใหชุมชนมีผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ

เดิมในรูปแบบใหม เพ่ือ เปนการสรางคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีความโดดเดน มีความนาสนใจของผูซ้ือ (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559: 19-21) 

 จากแนวคิดการสงเสริมดานเศรษฐกิจของรัฐบาลไดนำมาสูแนวคิดการขยายธุรกิจชุมชน ดวยผลิตภัณฑ โดย

การพัฒนาตอยอดสินคาหรือบริการที่มีอยูในปจจุบันใหมีมูลคาที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

(New product) หรือการพัฒนาที ่เปนการปรับปรุงผลิตภัณฑ (Product Development) ที่มีอยู เดิมนั ้น เปน

สิ่งจำเปนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงการพัฒนานี้จะทำใหผลิตภัณฑ

มีคุณสมบัติท่ีดีข้ึน มีลักษณะแตกตาง จากผลิตภัณฑเดิมท่ีมีอยู ท่ีสำคัญสามารถสนองความตองการเดิมหรือใหมของ

ผูซื้อได (สุจินดา เจียมศรีพงษ และ ปยวัน เพชรหมี, 2560: 68) ซึ่งปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ชุมชนดวยการพัฒนาผลิตภัณฑนี้มีจำนวนมาก เชน ศูนยสงเสริมฝมือเครื่องจักสานดวยไมไผในอำเภอ พนัสนิคม 

ชลบุรี ที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพโดยใหชาวบานผลิตหัตถกรรมจัก สานจากไมไผที่มีความ

ประณีตและทันสมัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ทำใหหัตถกรรมใน อำเภอพนัสนิคมนั้นยังคงอยู หรือใน

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานเพ่ือเขาสูมาตรฐาน ผลิตภัณฑชุมชนของชุมชนตำบลดงมะดะ อำเภอแม

ลาว จังหวัดเชียงรายโดยการนำรูปแบบเครื่องจักสานดั้งเดิมที่ชุมชนทำขึ้นในเวลาวางจากการทำไรนา เชน ตะกรา 

(ซาหวด) ของ กระบงุ เปนตน แลวนำมาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมท้ังความตองการของตลาด คัดเลือก
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ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ คือ ตะกรา (ซาหวด) นำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชประโยชนไดหลากหลายแตยังคง

เอกลักษณดั้งเดิม คือ ตะกราใสผักและผลไม โคมไฟ ฝาชี พัฒนาโดยจักเสนตอกใหมีความสม่ำเสมอเสนเรียบไมมีขุย

และผลิตภัณฑท่ีไดมีความคงทนมีอายุการใชงาน ไมเกิดเชื้อราและไมมีตัวมอดเปนตน (จิราพร มะโนวัง, วาสนา เสภา 

และ ธงชัย ลาหุนะ, 2560: 926) 

 ประชาชนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีความเปนอยูอาศัยอยูรวมกันเปนหมูบาน ใน

ลักษณะเครือญาติ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยที่สวนใหญนับถือศาสนาพุทธมีวัดเปน

ศูนยรวมจิตใจ นอกจากนี้มีบางสวนนับถือศาสนาครีสต ซึ่งประชาชนในเขตตำบลพบพระอยูรวมกันอยางสงบ

สุขและมีความสุขจึงเปนที่มาของเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม เปนชื่อของความเปนอยูในหมูบาน นั่นเอง

กลุมวิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุม กลุมจักสานพบพระทรายงาม ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยได

การสนับสนุน ดานวัสดุ และการใหความรู  จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผาน

โครงการ สรางความมั่นคงดานอาชีพและรายได ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สรางและ

พัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน ปญหาการจัดทำแผนบริหารกลุมดำเนินการโดยการวิเคราะหศักยภาพ

ของกลุมและจำนวนสมาชิกกลุมเพื่อกำหนดหนาที่ของแตละคน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน

ของกลุมทางกลุมมีความตองการหาลายจักสานท่ีเปนอัตลักษณของกลุม ผลิตภัณฑเครื่องจักสานยังไมมีแบรนด

หรือโลโก และบรรจุผลิตภัณฑของสินคามี การอบรมแบบตราสัญลักษณ/หรือบรรจุภัณฑ เพื่อเปนแบรนด

สินคาของกลุมพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย เนื่องจากกลุมจักสานมีชองทางการจัดจำหนายในพ้ืนท่ีเทานั้นมี

การรอบรมชองทางการการจัดจำหนายทั้งชองทางออฟไลนและชองทางออนไลน เพ่ือใหเกิดชองทางการ

จำหนายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นกลุมจักสานอยากใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสานใหมีมาตรฐาน 

เพื่อใหสินคาไดรับการรองรับมาตรฐานตามหลักสากล และเพื่อใหกลุมลูกคามีความมั่นใจในผลิตภัณฑมีการ

อบรมพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน และมีการข้ึนทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน ในวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2565 และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑและตอยอดผลิตภัณฑเพื่อหาลายท่ี

เปนอัตลักษณของกลุมจักสาน และนำไปจดลิขสิทธิ์ตอไป 

 ผูวิจัยจึงสนใจเรื ่อง การพัฒนาผลิตภัณฑและอัตลักษณผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม 

ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินข้ึน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถการ

แขงขันในเชิงธุรกิจ ของภาคบริการในทองถ่ินใหมีความเขมแข็งมีศักยภาพในการแขงขันใหกลุมสามารถดำเนิน

ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมกับการอนุรักษองคความรูท่ีเปนอัตลักษณของทองถ่ินไดอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
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 1. เพ่ือการวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑ แสดงอัตลักษณของทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน

พบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 2. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ 

จังหวัดตาก  

 3. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ 

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณของทองถิ่นเพื่อพัฒนา

รูปผลิตภัณฑ, การพัฒนาศักยภาพในการผลิต, การพัฒนาผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณ ดำเนินการวิจัยตามมิติของ

การวิจัย ตามตัวชี้วัดท่ี 3.2 : ระดับความสำเร็จของแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 3 มิติ ดังนี้ 

 1. มิติความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย โดยมีเนื้อหาตอไปนี้  

   1.1 การวิเคราะห SWOT ของกลุม 

   1.2 แนวทางการพัฒนาการบริการจัดการกลุม 

   1.3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม (ดานการจักสาน) 

 2. มิติดานความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย โดยมีเนื้อหาตอไปนี้ 

  2.1 ดานวิทยากร/ประกอบดวย (1)การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร (2)การถายทอดของ

วิทยากร (3)สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น (4)ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย (5)การ

ตอบคำถามของวิทยากร (6)เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 

   2.2 ดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ประกอบดวย (1) สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 

(2)ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (3)ระยะเวลาในการอบรม (4)อาหารมีความเหมาะสม 

   2.3 ดานการใหบริการของคณะผูอบรม ประกอบดวย (1)การบริการของคณะผูอบรม (2) การ

ประสานงานของคณะผูอบรม (3) การอำนวยความสะดวกของคณะผูอบรม (4) การใหคำแนะนะหรือตอบขอ

ซักถามของคณะผูอบรม 

   2.4 ดานความรูความเขาใจ ประกอบดวย (1) ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้กอนการอบรม (2) 

ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้หลังการอบรม (3) สามารถบอกประโยชนได (4) สามารถบอกขอดีได (5) สามารถ

อธิบายรายละเอียดได (6) สามารถจัดระบบ ประมวลความคิดสูการพัฒนางานอยางเปนระบบ 

   2.5 ดานการนำความรูไปใช ประกอบดวย (1) สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได (2) สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกชุมชนได (3) สามารถใหคำปรึกษาแกเพื ่อน

รวมงานได (4) มีความม่ันใจและสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชได 
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 3. มิติดานการนำความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ประกอบดวยประเด็นความรูที่ไดนำไปใชประโยชน

อยางไร 

ระเบียบวิธีวิจัย  

  แหลงขอมูลวิจัย: กำหนดกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสำคัญเก่ียวกับกับงานจักสานไมไผโดย ทำการคัดเลือก

จากประชากร ไดแก รูปแบบการวิจัยใชการวิธีแบบผสมผสานวิจัยเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูล

สำคัญกลุมเปาหมายไดแก กลุมผลิตภัณฑจักสานเครื่องจักรสานกลุมจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ 

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 25 คน บูรณาการกับรายวิชานวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม 

โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในดานตาง ๆ ไดแก การวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณของทองถ่ิน

เพื่อพัฒนารูปผลิตภัณฑ, การพัฒนาศักยภาพในการผลิต, การพัฒนาผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณ จากนั้นทำ

การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยเกณฑในการคัดเลือก คือ เปนผูท่ีมีสวนรวมในการกลุม

ผลิตภัณฑจักสานเครื่องจักรสานกลุมจักสานพบพระทรายงามในดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา หรือเปนผูท่ี

ยังคงทำอาชีพผลิตหรือจำหนายเครื่องจักสานไมไผถึงปจจุบัน และยินดีใหขอมูล ไดจำนวนทั้งสิ้น 25 ทาน ทำ

การสัมภาษณ แบบรายบุคคลและรายกลุม เพื่อทราบขอมูลการผลิตงานจักสานไมไผ ไดแก รูปแบบ ลวดลาย 

กระบวนการผลิตงานจักสานของคนในชุมชน ท่ีสัมพันธกับ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี  

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล: เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย  

  มิติความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย คือ แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนเรียนและหลัง

เรียน เปนแบบถูก ผิด จำนวน 20 ขอ 

  มิติความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย คือ แบบสำรวจความพึงพอใจในการเขารวมอบรม แบบจัด

ระดับ 5 ระดับ ไดแก พอใจมาก ท่ีสุดพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย พอใจนอยมาก  

  มิติดานการนำความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไดแก (1) แบบสอบถามการนำความรูไปใชหลังจาก

การเขารวมอบรม โดยเปนคำถามแบบปลายเปด (2) ประเมินผลจากชิ้นงานท่ีผลิตไดของสมาชิกในกลุม  

  การเก็บรวบรวมขอมูล  

  การฝกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (ตนแบบ) เครื่องจักสานไมไผจาก แนวคิด ความ

เชื่อ รูปแบบ และลวดลายงานจักสาน ไดจำนวนทั้งสิ้น 5 ผลิตภัณฑ สามารถแสดงเอกลักษณอัตลักษณของ

ชาวพบพระทราย ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลจากผูเขาอบรม จำนวน 

25 คน หลังจากฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว ใหทำแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

และแบบสอบถามการนำความรูไปใช ประเมินจากประเมินผลจากชิ้นงานท่ีผลิตไดของสมาชิกในกลุม 

  การสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑ (ตนแบบ) เครื่องจักสานไมไผสามารถแสดงเอกลักษณอัต

ลักษณของชาวพบพระทราย ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ โดยการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

แตเนื่องจากสถานการณของการแพรระบาดของ โรคไวรัสโคโรนาจึงทำใหไดขอมูลไมครบ จึงสงแบบสอบถาม
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แบบออนไลนเพิ่มเติมไดขอมูลจากกลุม ตัวอยางทั้งสิ ้น 207 คน คิดเปนรอยละ 90.88 ของจำนวนขนาด

ตัวอยางข้ันต่ำท่ีกำหนดไว 207 คน  

 การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหเชิงปริมาณ: การวิเคราะหคาความถี่ คารอยละของแบบประเมินสถานภาพของผูเขา

รับการอบรม การวิเคราะหคาเฉลี่ยของแบบประเมินความรูความเขาใจของความพึงพอใจ ของผูเขารับการ

อบรม และการนำความรูไปใชของผูเขารับการอบรม และการวิเคราะหคาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของแบบประเมิน โดยกำหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ยดังนี้  

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  

  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก  

  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง  

  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย  

  คาเฉลี่ย 1.00– 1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด  

  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ : ตรวจสอบขอมูลรวมกับผูใหขอมูลสำคัญในประเด็นตาง ๆ ไดแก 

ประเภท รูปแบบ และ ลวดลายงานจักสานที่ชุมชนผลิตขึ้นไวใช และจำหนายในชุมชน และความเหมาะสม

ของรูปแบบ ผลิตภัณฑที่ผูวิจัยนำเสนอ ท่ีสามารถแสดงเอกลักษณอัตลักษณของชาวพบพระทราย ตำบลพบ

พระ อำเภอพบพระ จังหวัดตากอยางเดนชัดและสวยงาม และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  

  

ผลการวิจัย  

 การพัฒนาผลิตภัณฑและอัตลักษณผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบ

พระ จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) การวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑ แสดงอัตลักษณของทองถิ่น เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑ 2)เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิต 3)เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณทองถ่ิน 

รูปแบบการวิจัยใชการวิธีแบบผสมผสานวิจัยเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสำคัญกลุมเปาหมายไดแก 

กลุมผลิตภัณฑจักสานเครื่องจักรสานกลุมจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

จำนวน 25 คน บูรณาการกับรายวิชานวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ในดานตาง ๆ ไดแก การวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑท่ีแสดงอัตลักษณของทองถ่ินเพ่ือพัฒนารูปผลิตภัณฑ, การ

พัฒนาศักยภาพในการผลิต, การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีแสดงอัตลักษณ  

 ผลการวิจัยพบวา การเตรียมงานกอนออกจัดบริการ กลุมเปาหมายมีความสามารถในการดำเนินงาน

เปนทีมที่ดี มีการแบงหนาที่การทำงานไดชัดเจน และรวมมือในการทำงาน มีการประสานงานความรวมมือ

ระหวางกันเปนอยางดี ทำใหการดำเนินการวิจัยเปนไปไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  
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  1. การวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑ แสดงอัตลักษณของทองถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักร

สานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ มิติความรูความ

เขาใจของกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ รอยละ 93.20 มิติดานความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย มิติดาน

การนำความรูไปใชของกลุมเปาหมายสามารถนำความรูไปใช รอยละ 91.60 ในสวนของการประเมินบรูณาการ 

  2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบ

พระ จังหวัดตาก พบวากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน กลุมจักสานพบพระทรายงาม  

    2.1 กิจกรรมวิเคราะหศักยภาพกลุมจักสานพบพระทรายงามกลุมวิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุม กลุม

จักสานพบพระทรายงาม ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยไดการสนับสนุน ดานวัสดุ และการให

ความรู จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผานโครงการ สรางความมั่นคงดานอาชีพและ

รายได ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน 

นางสาวอัณณธาดา โชคธนานันทกิตติ ผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 085-226457  

สภาพปญหา/ความตองการ กอนการพัฒนา แนวทางการพัฒนาป 6 

ปญหาการจัดทำแผนบริหารกลุม  ดำเนินการโดยการวิเคราะหศักยภาพของกลุ มและ

จำนวนสมาชิกกลุมเพื่อกำหนดหนาที่ของแตละคน เพ่ือ

เปนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุม  

ทางกลุมมีความตองการหาลายจักสานที่เปน อัต

ลักษณของกลุม  

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑและตอ

ยอดผลิตภัณฑเพื่อหาลายที่เปนอัตลักษณของกลุ มจัก

สาน และนำไปจดลิขสิทธิ์ตอไป  

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานยังไมมีแบรนดหรือโลโก

และบรรจุผลิตภัณฑของสินคา  

มีการอบรมแบบตราสัญลักษณ/หรือบรรจุภัณฑ เพ่ือ

เปนแบรนดสินคาของกลุม  

พัฒนาชองทางการจัดจำหนาย เนื่องจากกลุมจัก

สานมีชองทางการจัดจำหนายในพ้ืนท่ีเทานั้น  

มีการรอบรมชองทางการการจัดจำหนายทั้งชองทาง

ออฟไลนและชองทางออนไลน เพื่อใหเกิดชองทางการ

จำหนายท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน  

กลุ มจ ักสานอยากใหมีการพัฒนาผลิตภ ัณฑ

เครื่องจักรสานใหมีมาตรฐาน เพื่อใหสินคาไดรับ

การรองรับมาตรฐานตามหลักสากล และเพื่อให

กลุมลูกคามีความม่ันใจในผลิตภัณฑ  

มีการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน และมีการ

ข้ึนทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน ในวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2565  
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 ไดทราบขอมูลผลิตภัณฑพื้นฐานของชุมชน 2.ไดทราบขอมูลที่ทางกลุมจักรสานพบพระทรายงาม

ตองการท่ีจะยกระดับผลิตภัณฑโดยการ วิเคราะห SWOT Analysis คือ 

 

 Strengths จุดแข็ง(S) 
 

Weaknesses จุดออน(W) 

-บุคลาการมีความรูความสามารถ มีทักษะในการจักรสาน 

-มีความพรอมในการท่ีจะผลิตตามออเดอรท่ีลูกคาตองการ 

-มีการออกแบบ ประดิษฐลวดลายของเครืองจักสาน แตกตาง

กันออกไป 

-มีเครือขายในการผลิต 

-ผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับ ชื่นชอบในรูปแบบและคุณภาพ 

-บุคคลาการมีทักษะในการจักรสานไมได

ทุกคน  

-เวลาวางที่จะใชเวลาผลิตผลิตภัณฑ ไม

ตรงกัน 

-ตองใชระยะเวลาในการผลิต ทำใหผลิต

สินคาไดนอย  

-ขาดเง ินทุนหมุนเว ียนในการตอยอด

ผลิตภัณฑ 

ลูกคาไมเขาถึงกระบวนการในการผลิต  

เหตุท่ีทำใหสินคานั้นแพง 

Opportunities โอกาส(O)   Threats อุปสรรค(T) 

-มีหนวยงานเขามาใหการสนับสนุน 

-ในตลาด ลูกคาใหความสนใจเกี ่ยวกับสินคาผลิตดวยมือ 

สินคาทองถ่ิน 

-นโยบายของรัฐในการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑจากทองถ่ิน 

-ชุมชนใหความสนใจ และสนับสนุนสินคาท่ีผลิต 

-เยาวชนในทองถิ่นขาดความสนใจในการ

ผลิต 

-เครือขายยังไมสามารถผลิตสินคาที ่ มี

คุณภาพตามความตองการของลูกคา 

 

    2.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑและการตอยอดผลิตภัณฑการอบรม

ผานทางระบบออนไลนเก่ียวกับการออกแบบลายเครื่องจักสาน โดยรวมกันระดมความคิดและทดลองปฏิบัติใน

การข้ึนลายจักสาน และไดมาซ่ึงลายท่ีเปนอัตลักษณของกลุมจักสานพบบพระทรายงาม ชื่อลาย “ผลึกน้ำ” ซ่ึง

มีความหมายวา การรวมกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็งของกลุมจักสานพบพระทรายงาม และจะนำลายจักรสาน

ที่ไดไปจดเปนลายลิขสิทธิ์ ลายที่ทางชุมชนและทางทีมงานไดรวมกันคิดและออกแบบจนกลายเปนลายอัต

ลักษณของกลุมจักสานพบพระทรายงาม ชื่อลายผลึกน้ำ และจะนำไปจดลายลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชรตอไปในอนาคต 
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   2.3 กิจกรรมออกแบบตราสัญลักษณและ/หรือบรรจุผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑที่ไดจากการ

ออกแบบรวมกันในการระดมความคิด ซ่ึงเปนตราสัญลักษณ “รูปชาง” ท่ีเปนสัตวประจำชาติของประเทศไทย 

สวนชื่อ “เคียงไทย” เปนการสื่อถึงเครื่องจักสานที่ใชในชีวิตประจำวันของคนไทยมาอยางชานาน ไดตรา

สัญลักษณและ/หรือบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของชุมชนจำนวน 1 แบบ มีการบูรณาการการเรียนการสอนใน

รายวิชานวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม  

   ตราผลิตภัณฑที่ไดจากการออกแบบรวมกันในการระดมความคิด ซึ่งเปนตราสัญลักษณ “รูป

ชาง” ที ่เปนสัตวประจำชาติของประเทศไทย สวนชื ่อ “เคียงไทย” เปนการสื ่อถึงเครื ่องจักสานที่ใชใน

ชีวิตประจำวันของคนไทยมาอยางชานาน 

 
    2.4 กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมีมาตรฐานการดำเนินกิจกรรมโดยไดรับความรวมมือ

จากพัฒนาชุมชน โดย คุณคนิส เวชวงศ ตำแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาใหความรูและความสำคัญ

เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมีมาตรฐาน และไดมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑจักสานเปนสินคา OTOP 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 และทางกลุมจักสานพบพระทรายงามจะดำเนินการในการขอดาวตอไปในอนาคต 

ชุมชนไดยกระดับผลิตภัณฑชุมชนชุมชนไดยกระดับผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑ 1 ชนิด (กระดง) 
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    2.5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑการบูรณาการใน

รายวิชานวัตกรรมการการบริหารและการจัดการสมัยใหมและวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศสำหรับนัก

บริหาร โดยทั้งนี้นักศึกษามีสวนรวมโดยการออกแบบเพจรานคาออนไลนใหแกกลุมจักสานพบพระทรายงาม 

เพ่ือใหมีชองทางการขายท่ีหลายหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังระบบออนไลนและออฟไลนชุมชนไดชองทางการตลาดท้ัง

ระบบออฟไลนและออนไลน 2 ชองทาง 

 มิติความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย  

ตาราง 1 แสดงจำนวนและรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของเขารวมอบรม 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7 พบพระทรายงาม  25 50.00 

นักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร  25 50.00 

 จากตารางที่ แสดงจำนวนและรอยละของผูเขารวมโดยจำแนกตามกลุม พบวาผูเขารวมอบรม จำนวน 

50 คน ประชาชน จำนวน 25 คน นักศึกษา จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ 50.00 ตามลำดับ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับไดผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณของชุมชนจำนวน 1 แบบตามแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

  1. มีการสื่อสารเรื่องราว (Story Telling) เพื่อใหลูกคารับรูกระบวนการผลิต มีความเต็มใจที่จะซ้ือ

สินคาท่ีมีราคาสูง 

  2. พัฒนาทักษะบุคคลาการในมีความหลากหลาย เชน จักสาน การออกแบบในรูปแบบใหมๆตาม

สมัย เพ่ือใหบุคลากรสามารถผลิตสินคาไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  

  3. มีการถายทอดองคความรูใหกับเยาวชนในทองถิ่น เพื่อใหสินคาที่เปนอัตลักษณของถิ่นมีการสืบ

ทอดรุนสูรุน  
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  4. พัฒนาการวางแผน และการผลิตสินคาใหสามารถผลืตสินคาไดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหลูกคาท่ีเดินทาง

มาซ้ือผลิตภัณฑ (Walk in) มีสินคาใหเลือกซ้ือ และสามารถนำสินคาไปจำหนายในเทศกาลออกบูทตาง ๆ  

 นอกจากนั้นยังพบวาผูเขารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจตอการจัดโครงการโครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น (KPRUMS OTOP) และยกระดับสูสังคมดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 คิดเปน 86.83 ซึ่งผานเกณฑความพึงพอใจรอยละ 75 

แสดงจำนวนและรอยละของผูเขารวมอบรม จำแนกตามความตองการรวมงานครั้งตอไป 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและรอยละของผูเขาอบรมโดยจำแนกความตองการรวมการอบรมครั้งตอไป 

ความตองการรวมงานตอไป  จำนวน รอยละ 

เขารวมแนนอน  50 100 

ไมแนใจ  

ไมเขารวมแนนอน  

- 

- 

- 

- 

รวม  50 100.0 

 จากตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรอยละของผูเขาอบรมโดยจำแนกความตองการรวมการอบรมครั้ง

ตอไป พบวา ผูเขารวมอบรมสวนใหญแสดงความตองการเขารวมงานแนนอน จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 

100.00 นอกจากนั้นยังพบขอเสนอแนะในการอบรมจากผูเขาอบรม ดังนี้ (1) ผูรับบริการมีความตองการใหจัด

กิจกรรมในลักษณะแบบนี้อีก (2) ผูรับบริการมีความตองการใหจัดกิจกรรมโดยเพิ่มระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม (3) ผูรับบริการมีเจคติที่ดีตอการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจดาน

ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และ (4) การดำเนินกิจกรรม/โครงการ โดยการดำเนินกิจกรรม วาง

แผนการดำเนินโครงการ และเปนผูชวยวิทยากรประจำกลุม เพ่ือใหคำแนะนำในการลงมือปฏิบัติ 

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ 

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ดำเนินการโดยการวิเคราะหศักยภาพของกลุมและจำนวนสมาชิกกลุมเพ่ือกำหนด

หนาที่ของแตละคน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตอยอดผลิตภัณฑเพื่อหาลายที่เปนอัตลักษณของกลุมจักสาน และนำไปจดลิขสิทธิ ์ตอไป

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานยังไมมีแบรนดหรือโลโกและบรรจุผลิตภัณฑของสินคา มีการอบรมแบบตราสัญลักษณ/

หรือบรรจุภัณฑ เพ่ือเปนแบรนดสินคาของกลุมพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย เนื่องจากกลุมจักสานมีชองทาง

การจัดจำหนายในพื้นที่เทานั้นมีการรอบรมชองทางการการจัดจำหนายท้ังชองทางออฟไลนและชองทาง

ออนไลน เพื่อใหเกิดชองทางการจำหนายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นกลุมจักสานอยากใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องจักรสานใหมีมาตรฐาน เพื่อใหสินคาไดรับการรองรับมาตรฐานตามหลักสากล และเพื่อใหกลุมลูกคามี
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ความมั่นใจในผลิตภัณฑมีการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน และมีการขึ้นทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑ

เครื่องจักสานทำการขอดาวตอไปในอนาคต 

 มิติการนำความรูไปใชของกลุมเปาหมาย 

ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละของการนำความรูไปใชของผูเขารวมโครงการอบรม 

  

 ประเด็นการวัดการนำความรูไปใช 
 

การนำความรูไปใช 

จำนวน(คน) รอยละ 

 การนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพของกลุม 25 100 

  

 จากตารางท่ี 3 แสดงคาความถ่ีและรอยละของการนำความรูไปใชของผูเขารับการอบรม พบวา ผูเขารับ

การอบรมมีการนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งผานเกณฑการนำความรูไปใชรอยละ 

75 โดยมีการนำความรูที ่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนดังตอไปนี้ (1) นำความรูไปใชดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มรายได (2) การพัฒนารูปแบบเครื่องจักสานใหม ๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

กลุมลูกคาท่ีหลากหลายเพ่ือมากข้ึน และ (3) การสรุปผลการดำเนินงานในแตละงวด 

 

อภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑและอัตลักษณผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบ
พระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายผลดังนี้  
 1. รูปแบบผลิตภัณฑแสดงอัตลักษณของทองถิ ่น เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ มิติความรู ความเขาใจของ
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ รอยละ 93.20 มิติดานความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย มิติดานการนำความรูไป
ใชของกลุมเปาหมายสามารถนำความรูไปใช รอยละ 91.60 ในสวนของการประเมินบูรณาการ พบวา การเตรียม
งานกอนออกจัดบริการ กลุมเปาหมายมีความสามารถในการดำเนินงานเปนทีมที่ดี มีการแบงหนาที่การทำงานได
ชัดเจน และรวมมือในการทำงาน มีการประสานงานความรวมมือระหวางกันเปนอยางดี ทำใหการดำเนินการวิจัย
เปนไปไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ผสมผสานแนวคิดความเชื่อ ใชวิธีการจักสานลวดลายแบบขัดเปนหลัก 
โดยผลิตภัณฑท่ีพัฒนาข้ึนมีจุดมุงหมายของการใชเปนของขวัญ ของฝาก ของท่ีระลึก และใชงานได จริงท่ีสอดคลอง
กับความนิยมในการใชงานในปจจุบัน ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอการซื้อของ ผูบริโภค ที่ควรมีรูปแบบการใช
งานที่หลากหลาย มีการใชวัสดุที่เหมาะสม มีรูปแบบลวดลายที่สวยงาม สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
และแสดงถึงความเปนเอกลักษณของงานหัตถกรรม (พร พิมล ศักดา และ บวร เครือรัตน, 2561: 50) และ
สอดคลองกับผลการศึกษาความตองการในการ พัฒนาของท่ีระลึก ท่ีพบวา ควรมีราคาถูก ทันสมัย สอดรับกับความ
ตองการหรือลักษณะการใชงาน ของผูบริโภคในปจจุบัน ทั้งนี้จากผลการศึกษาความความคิดเห็นของผูบริโภคที่มี
ตอผลิตภัณฑ ในดาน การออกแบบ ดานราคา และดานประโยชนใชสอย พบวา ทั้ง 5 ผลิตภัณฑผูบริโภคเห็นดวย
ในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจากในทุกผลิตภัณฑ จะมีการออกแบบที่นำเอาเอกลักษณและความโดดเดนของ ลวดลาย
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ในงานจกัสาน และการตกแตงดวยผาขาวมามาผสมผสานกับประเภทของผลิตภัณฑท่ีกำลัง เปนท่ีนิยมในการใชงาน
ในปจจุบันทำใหผูบริโภคเกิดความสนใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑท่ีตนแบบท่ี พัฒนาข้ึน (สรวงพร กุศลสง และ รส
รินทร ขุนแกว, 2554: 41) ทั้งนี้การยกระดับผลิตภัณฑหรือสินคา พื้นบานวาจะตองมีความเขาใจธรรมชาติและวิถี
ของชุมชนในการผลิตสินคาหรือสรางสรรคผลงาน และทำความเขาใจกับความตองการของตลาดที่เปลี่ยนไปดวย 
ลักษณะของผลิตภัณฑจึงควรมีการ ผสมผสานภูมิปญญาของทองถิ่นนั้น ๆ ประกอบกับตองมีความสอดคลองกับ
บริบททางสังคมในปจจุบัน ผลงานการออกแบบจึงมีลักษณะเปนผลิตภัณฑรวมสมัย แสดงถึงความหลากหลายและ
สอดคลองกัน กับบริบทภายนอกชุมชนและบริบทภายในชุมชน (กัมพล แสงเอ๊ียม, 2562: 1) 
 2. การพัฒนาศักยภาพการผลิต พบวากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน กลุมจักสานพบพระทรายงาม 
1) กิจกรรมวิเคราะหศักยภาพกลุมจักสานพบพระทรายงามกลุมวิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุม กลุมจักสานพบพระทราย
งาม ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยไดการสนับสนุน ดานวัสดุ และการใหความรู จากสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผานโครงการ สรางความม่ันคงดานอาชีพและรายได ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรม สรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน นางสาวอัณณธาดา โชคธนานันทกิตติ ผู
ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท 085-226457 2)กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑและการตอ
ยอดผลิตภัณฑการอบรมผานทางระบบออนไลนเกี่ยวกับการออกแบบลายเครื่องจักสาน โดยรวมกันระดมความคิด
และทดลองปฏิบัติในการข้ึนลายจักสาน และไดมาซ่ึงลายท่ีเปนอัตลักษณของกลุมจักสานพบบพระทรายงาม ชื่อลาย 
“ผลึกน้ำ” ซึ่งมีความหมายวา การรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งของกลุมจักสานพบพระทรายงาม และจะนำลาย
จักรสานท่ีไดไปจดเปนลายลิขสิทธิ์ 3)กิจกรรมออกแบบตราสัญลักษณและ/หรือบรรจุผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑที่ได
จากการออกแบบรวมกันในการระดมความคิด ซึ่งเปนตราสัญลักษณ “รูปชาง” ที่เปนสัตวประจำชาติของประเทศ
ไทย สวนชื่อ “เคียงไทย” เปนการสื่อถึงเครื่องจักสานท่ีใชในชีวิตประจำวันของคนไทยมาอยางชานาน 4)กิจกรรมการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมีมาตรฐานการดำเนินกิจกรรมโดยไดรับความรวมมือจากพัฒนาชุมชน โดย คุณคนิส เวช
วงศ ตำแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาใหความรูและความสำคัญเก่ียวกับการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ใหมีมาตรฐาน และไดมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑจักสานเปนสินคา OTOP ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 และทาง
กลุมจักสานพบพระทรายงามจะดำเนินการในการขอดาวตอไปในอนาคต 5)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชอง
ทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑการบูรณาการในรายวิชานวัตกรรมการการบริหารและการจัดการสมัยใหมและวิชา
คอมพิวเตอรและสารสนเทศสำหรับนักบริหาร โดยทั้งนี้นักศึกษามีสวนรวมโดยการออกแบบเพจรานคาออนไลน
ใหแกกลุมจักสานพบพระทรายงาม เพ่ือใหมีชองทางการขายท่ีหลายหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังระบบออนไลนและออฟไลน 
สอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาด พบวา จุดแข็งของผลิตภัณฑชุมชนนั้น 
ประกอบดวย รูปแบบสินคาท่ีสวยงาม คุณภาพดีราคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ และโอกาสในการพัฒนาสินคา คือ 
รูปแบบสินคาควรมีความทันสมัย และมีการประชาสัมพันธท่ีดี (จง บุญประชา, 2553: 41-42) 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีแสดงอัตลักษณทองถ่ินดำเนินการโดยการวิเคราะหศักยภาพของกลุมและจำนวน
สมาชิกกลุมเพื่อกำหนดหนาที่ของแตละคน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑและตอยอดผลิตภัณฑเพื่อหาลายที่เปนอัตลักษณของกลุมจักสาน และนำไปจด
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ลิขสิทธิ์ตอไปผลิตภัณฑเครื่องจักสานยังไมมีแบรนดหรือโลโกและบรรจุผลิตภัณฑของสินคา มีการอบรมแบบตรา
สัญลักษณ/หรือบรรจุภัณฑ เพ่ือเปนแบรนดสินคาของกลุมพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย เนื่องจากกลุมจักสานมี
ชองทางการจัดจำหนายในพื้นที่เทานั้นมีการรอบรมชองทางการการจัดจำหนายทั้งชองทางออฟไลนและชองทาง
ออนไลน เพื่อใหเกิดชองทางการจำหนายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นกลุมจักสานอยากใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องจักรสานใหมีมาตรฐาน เพ่ือใหสินคาไดรับการรองรับมาตรฐานตามหลักสากล และเพ่ือใหกลุมลูกคามีความ
ม่ันใจในผลิตภัณฑมีการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรสาน และมีการข้ึนทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑเครื่องจัก
สานทำการขอดาวตอไปในอนาคตพบวา จุดประสงคหลักในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ คือ เพ่ือนํา
กลับไปใชเอง โดยมองคุณคาของเครื่องจักสานที่ลวดลายความงาม รวมถึงปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑซึ่งมี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือมากท่ีสุด (สุธาสินีนบุรีคําพันธุ และ กมลรัตน อัตตปญโญ, 2562: 101) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   การพัฒนาผลิตภัณฑและอัตลักษณผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก ขึ้นเปนหนึ่งในการขับเคลื่อนนั้นควรตองมีการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการกำกับดูแล
จากทุกภาคสวนทั้งในระดับบริหารของภาครัฐ ผูนำชุมชน/กลุม และที่สำคัญ คือ สมาชิกหรือคนในชุมชน ท่ี
ตองมีความตองการอยากมีสวนรวมและมีความพรอมในการนำผลิตภัณฑชุมชนที่พัฒนาขึ้นไปใชสรางอาชีพ
และรายไดใหกับตนเอง โดยตองมีการวางแผนและจัดการเกี่ยวกับการตลาดอยางเหมาะสมเขากับยุคสมัย อัน
จะสงผลใหเกิดความเข็มแข็งและยั่งยืนของการดำเนินการตอไปได 
 2. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
    2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑและอัตลักษณผลิตภัณฑเครื่องจักรสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ 
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สามารถนำตนแบบผลิตภัณฑชุมชนที่พัฒนาขึ้นไปผลิตเปนของขวัญ ของฝาก ของ
ที่ระลึก ที่สอดรับกับเปาหมายในการจัดตั้งเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสรางอาชีพและรายได
ใหกับคนในชุมชน 
   2.2 หนวยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน สามารถนำไปใชในการวาง แนวนโยบาย และ
การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในหลากหลายมิติ ไดแก การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในการสรางอาชีพและ
รายได การใชประโยชนทรัพยากรในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ เปนตน 
  3. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  
    3.1 ควรศึกษาเอกลักษณของทองถ่ินหรือชุมชนใหครอบคลุมในทุกดาน เพ่ือนํามาใชเปน แนวคิดใน
การออกแบบพัฒนารูปทรง ลวดลาย และสีสันงานผลิตภัณฑงานจักสานไมไผ ใหมีความ สวยงาม นาสนใจ 
และทันสมัย เพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเลือกซื้อของผูบริโภค แนวทางการพัฒนาและ
อนุรักษภูมิปญญาการทำเครื่องจักสานไมไผเพื่อให เกิดความเขมแข็งและยั่งยืนในชุมชน ใชประโยชนในเชิง
คุณคาทางสังคม วัฒนธรรม และเชิงเศรษฐกิจ  
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   3.2 ควรศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและใชผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผโดยศึกษาเจาะลึกใน แตละชวงวัย 
ซ่ึงอาจมีความตองการในผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผท่ีแตกตางกัน ท้ังประเภท รูปแบบ ตลอดจนราคา  
   3.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและอนุรักษภูมิปญญาการทำเครื่องจักสานไมไผเพื่อให เกิดความ
เขมแข็งและยั่งยืนในชุมชน ใชประโยชนในเชิงคุณคาทางสังคม วัฒนธรรม และเชิงเศรษฐกิจ 
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