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บทคัดย่อ
 บทความนี้น�าเสนอผล การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลิน อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนืของชมุชนบ้านโพธิพ์ฒันา ต.คณฑ ีอ.เมอืง จ.ก�าแพงเพชร โดยผู้วจิยัได้ออกแบบและพฒันารปูแบบชุดเฟอร์นเิจอร์พกัผ่อนจากเส้น

โพลิโพรพิลีนจ�านวน 1 ชุด และกลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจพบว่า ชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ได้ออกแบบนั้น สามารถใช้งานได้จริง และ

ได้รับความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าบ้านโพธิ์พัฒนา มีความพึงพอใจ 4.04 และกลุ่มประชากรที่

เอื้อต่อการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าบ้านโพธิ์พัฒนา มีความพึงพอใจ 4.09 พบว่าด้านรูปแบบลวดลายผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ

แสดงถึงความเอกลักษณ์ท้องถิ่น โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และตัวผลิตภัณฑ์มีสวยงามและมีความปราณีต

Abstract
 This article presents the results. Design and development of polypropylene furniture. Engage Based on 

the sustainable development of Baan Pohothi community, Kamphaeng Phet, Muang, Kamphaengphet, Thailand, 

the researcher designed and developed a model of polypropylene leisure furniture. Satisfied that The furniture 

has been designed. Can be used And the target group was the Baan Po 4.04 satisfied and the population  

contributing to the promotion of Baan Po Ket Satisfied 4.09 It is found that the pattern of the product pattern has 

a pattern representing the local identity. Product structure is safe. And the product is beautiful and refined.
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) การพฒันาตามแผนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 

สะท้อนให้เหน็ว่าประเทศไทยยงัต้องเผชญิกระแสการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีผั่นผวน ซบัซ้อนและคาดการณ์ผลก

ระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสงัคมไทยมภีมิูคุม้กันเพ่ิมขึน้ และมภีมูคิุม้กนัทีแ่ขง็แกร่งแตกต่างกนัไปทัง้ในระดบัปัจเจก ครอบครวั ชมุชน 

และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับ
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ความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมท่ีดีงามในสังคมไทย ความเส่ือมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม เพือ่เตรยีมพร้อมให้ประเทศสามารถปรบัตวั

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี, 2558)

 เฟอร์นิเจอร์ เป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ความสัมพันธ์ทางสรีระเกี่ยวกับมนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบาย

ในการใช้งานต่าง ๆ ตามที่มนุษย์มีกิจกรรม หน้าที่ของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อสนับสนุนการใช้งานกับมนุษย์โดยตรงทุกอิริยาบถ นับตั้งแต่ตื่น

นอนจนเข้านอน และยังใช้ส�าหรับตกแต่งให้เกิดความสวยงามทั้งในบ้าน อาคาร ส�านักงาน, (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2550 : 1)

 ในปัจจุบันมนุษย์ได้รู้จักการน�าวัสดุหลาย ๆ อย่างมาประกอบเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และมีวิวัฒนาการแปรเปลี่ยนมาโดยตลอด

ตามความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ มีการออกแบบดัดแปลงแก้ไข และปรับปรุงให้เหมาะกับยุคสมัยและเทคโนโลยีในสมัยนั้น ๆ  

งานหตัถกรรมทีม่คีณุค่าในตวัเองเพราะใช้วตัถดุบิซึง่มคีวามงามตามธรรมชาติในด้านคณุค่าทางศลิปหตัถกรรมท�าขึน้ด้วยมอืซึง่ต่างจาก

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากโรงงานจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวในแต่ละช้ิน ลวดลายจากการสาน สอด ทอ ถัก และรูปแบบแสดงถึงลักษณะพ้ืนเมือง  

พื้นบ้านที่แตกต่างกันไป (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2522, 243)

 วัสดุที่น�ามาใช้ในงานหัตถกรรมในปัจจุบันมีทั้งวัสดุที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุจากการสังเคราะห์ เช่น เส้นโพลิโพรพิลีนที่ท�า

มาจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene โพลิโพรพิลีน) ผสมกับเม็ดสีต่าง ๆ ก่อนจะน�าเข้าไปผ่านกระบวนการผลิตแบบรีดซึ่งเม็ด

พลาสติกจะถูกหลอมละลายผ่านเกลียวรีดภายในเครื่องจักรจากความร้อนและความดันที่สูง ก่อนที่จะไหลผ่านแม่แบบเส้นโพลิโพรพิลี

นทีเ่ตรยีมไว้ เพือ่ให้เส้นโพลโิพรพลินีทีอ่อกมามคีณุภาพ แล้วจงึผ่านกระบวนการท�าให้เมด็พลาสตกิเยน็ลงด้วยกระบวนการหล่อเยน็โดย

น�้าหรืออากาศ เพื่อรีดพลาสติกให้ออกมาเป็นแผ่นบาง ๆ และม้วนเป็นเชือกฟางที่ใช้อยู่ปัจจุบันคุณสมบัติทั่วไปของเส้นโพลิโพรพิลีนมี

ความยดืหยุน่ได้ด ีเหนยีวมากทีอ่ณุหภมิูต�า่ มคีวามทนทานต่อสารเคมไีด้ด ีในงานหตัถกรรมได้มกีารน�าเส้นโพลโีพรพลินีมาประยกุต์เป็น

วสัดใุนการท�าผลติภณัฑ์เช่น ตะกร้า กระเป๋า รองเท้า ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของผลติภณัฑ์ คอื ลวดลาย มลีกัษณะโดดเด่น สะดดุตา รปูทรง

ทันสมัย แปลกใหม่ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตงานด้านหัตถกรรมได้เป็นอย่างดี 

 การพัฒนาชมุชนเป็นกรรมวธิหีมายถงึ การพฒันาหรอืการเปล่ียนแปลงอย่างมรีะบบ และมขีัน้ตอน โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลง

นีเ้ป็นการเปลีย่นแปลงทีด่ข้ึีน โดยการยดึมาตรการอย่างหนึง่อย่างใดโดยเฉพาะเป็นหลกัเกณฑ์ ตวัอย่าง เช่น ขัน้ตอนกรรมวิธกีารพฒันา

ชมุชนนัน้ เริม่จากการศกึษาและส�ารวจสภาพชมุชนทีนั่กพฒันาต้องช่วยชมุชนให้สามารถจดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหาความต้องการ 

ขั้นที่สาม ในการวางแผนการพัฒนาโดยยึดข้อเท็จจริงที่ได้ศึกษามา ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการด�าเนินการตามแผน และขั้นตอนสุดท้าย

จะเป็นการประเมนิผลกจิกรรมพฒันาขัน้ต่อไป (จรีพรรณ กาญจนะจติรา, 2526, 24 – 25) การพฒันาชมุชนอย่างเป็นกรรมวธินีีจ้ะช่วย

ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

ของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ต่อไป เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ส�านักงานพัฒนาชุมชน วิสาหกิจชุมชน และประชากรที่เอื้อต่อ

การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาและออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลีน อีกทั้งวัสดุดังกล่าวยัง

ไม่มีการน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เพราะเนื่องด้วยเส้นโพลิโพรพีลีนมีคุณสมบัติทางกายภาพในเรื่องของ

ความเหนียว น�้าหนักเบา และมีสีสันหลากหลายสวยงาม สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ได้ และเป็นการ

ผสมผสานกบังานด้านหตัถกรรมโดยใช้วธิกีารถกัขึน้รปูแนวทางในการออกแบบและพฒันาเฟอร์นเิจอร์จากเส้นโพลิโพรพลิีนอย่างมส่ีวน

ร่วม ตามวถิกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืของชมุชนบ้านโพธิพ์ฒันา ต.คณฑ ีอ.เมอืง จ.ก�าแพงเพชร ในด้านการสร้างองค์ความรูแ้บบบรูณาการ

แก่ชุมชน ให้สามารถต่อยอดและพัฒนาต่อยอดศักยภาพเข้าสู่ตลาดสินค้าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ภำพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ตะกร้า ที่ได้จากเส้นโพลิโพรพิลีน (ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา, 2558)

ภำพที่ 2 ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นโพลิโพรพิลีน (ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา, 2558)

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 เพื่อออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์

พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร

 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
  การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์

พัฒนา มีวิธีการด�าเนินการวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี ้

 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาข้อมูลปฐมภมูแิละเกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนามจากกลุม่ผูป้ระกอบการชมุชนบ้านโพธิพ์ฒันา ต.คณฑ ีอ.เมอืง 

จ.ก�าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วมตามวิถีการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

   - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  - ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นมาของกลุ่ม

  - ศึกษาแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 ขัน้ตอนที ่2 การสมัภาษณ์ตวัแทนกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 3 กลุม่ คอื สมัภาษณ์ตวัแทนเจ้าหน้าทีส่�านกังานพฒันาชมุชน ตวัแทน

วสิาหกจิชมุชน และตวัแทนประชากรทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิกลุม่วสิาหกจิชมุชน ประเดน็การสมัภาษณ์ คอื ด้านการรผลติ ด้านการพฒันา

ผลติภณัฑ์ ด้านความเข้มแข็งของชมุชน ด้านการตลาด ดา้นความเปน็มาของผลิตภัณฑ์ เพือ่เปน็การศึกษาจดัเตรยีมข้อมูลดา้นความคดิ

เห็น เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

ชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา จากนั้นสรุปผลโดยการบรรยายสรุป 



การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต�าบลคณฑี อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และ ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

506 การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  15 - 16 มิถุนายน 2560

 ขัน้ตอนที ่3 ลงพืน้ทีเ่ก็บแบบสอบถามความต้องการของประชากรทีเ่อือ้ต่อการส่งเสริมกลุ่มวสิาหกจิชุมชน เกีย่วกบัปัจจยัการ

ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จ�านวน 100 คน ประเด็นของการเก็บข้อมูล

  - การออกแบบรูปแบบลวดลาย

  - การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์

  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  - การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูจากการเก็บรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นและสร้างเครือ่งมอืโดยแยกตามปัจจยัการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลิน อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

ชมุชนบ้านโพธิพ์ฒันา ต.คณฑ ีอ.เมอืง จ.ก�าแพงเพชร เพือ่ยกระดบัผลติภณัฑ์เข้าสูม่าตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน โดยความร่วมมอืของกลุม่

วิสาหกิจชุมชนในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ โดยใช้กรอบแนวคิดในการท�าเรื่องวิจัย การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้น

โพลโิพรพลีนิ อย่างมสีว่นร่วม ตามวถิีการพฒันาอย่างยัง่ยนืของชมุชนบ้านโพธิพ์ฒันา โดยการออกแบบรปูแบบผลติภณัฑ์ทัง้หมด 3 รปู

แบบ ผู้วิจัยได้แนวคิดการออกแบบ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  3  ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามความต้องการของประชากรที่เอื้อต่อการส่งเสริมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  เกี่ยวกับปัจจัยการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จ านวน  100  คน  ประเด็นของการ
เก็บข้อมูล 
  -  การออกแบบรูปแบบลวดลาย 
  -  การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 

-  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
  -  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบ รวมข้อมูลเบื้องต้นและสร้าง
เครื่องมือโดยแยกตามปัจจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่  4  การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลิน   อย่างมีส่วนร่วม 
ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา  ต.คณฑี  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   โดยความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการให้ข้อมูล   
และข้อเสนอแนะ  โดยใช้กรอบแนวคิดในการท าเรื่องวิจัย  การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้น
โพลิโพรพีลิน   อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา  โดยการ
ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  3  รูปแบบ  ผู้วิจัยได้แนวคิดการออกแบบ  ดังนี้   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านโพธิ์
พัฒนา 

ด้านการตลาด 
   
 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
  - การผลิต 
  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

ปัจจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  - ตัวผลิตภัณฑ์ 
  - โครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
  - รูปแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ 
 

 

ด้านการมีส่วนร่วมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
ความพึงพอใจ 
 

 

  ขั้นตอนที่ 5 ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพรพีลินอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

บ้านโพธิ์พัฒนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือกลุ่มนักออกแบบจ�านวน 3 คน เกี่ยวกับด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ขั้นตอนท่ี 6 สร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพรพีลิอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา 

(ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ) ผลิตโดยชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 

 ขัน้ตอนที ่7 น�าเครือ่งมือแบบประเมนิความพงึพอใจลงภาคสนามโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มเจ้าหน้าทีก่รมพฒันาชมุชน

จ�านวน 10 คน กลุม่วสิาหกจิชมุชนจ�านวน 10 คน และกลุม่ประชากรทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิกลุม่วสิาหกจิชมุชนจ�านวน 100 คน ประเดน็

ที่ใช้ในการประเมินคือ ด้านรูปแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ ด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ด้านตัวผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

 ขัน้ตอนที ่8 การวเิคราะห์และสงัเคราะห์จากการเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้นเพือ่ออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ทีส่ือ่ถงึกลุม่ผลิตภัณฑ์

ชุมชนตามแนวคิดของชุมชนบ้านโพธ์ิพัฒนา และเพื่อให้ได้แนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม ตามมาตรฐาน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน และจัดท�ารายงานผล สรุปผลการวิจัย
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ผลกำรวิจัย
 การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลิน อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์

พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 การศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพรพีลิน ปัญหาและอุปสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สรุปได้ว่า เส้นโพลิโพ

รพลินี ท�ามาจากเมด็พลาสตกิ PP (Polypropylene) ผสมกับเมด็สต่ีาง ๆ  ก่อนจะน�าเข้าไปผ่านกระบวนการผลติแบบรดี ซึง่เมด็พลาสตกิ

จะถูกหลอมละลายผา่นเกลยีวรดีภายในเครื่องจักรจากความร้อนและความดนัที่สงู ก่อนที่จะไหลผ่านแมแ่บบเส้นโพลิโพรพิลีนที่เตรียม

ไว้ เพื่อให้เส้นโพลิโพรพิลีนที่ออกมามีคุณภาพ แล้วจึงผ่านกระบวนการท�าให้เม็ดพลาสติกเย็นลงด้วยกระบวนการหล่อเย็นโดยน�้าหรือ

อากาศ เพื่อรีดพลาสติกให้ออกมาเป็นแผ่นบาง ๆ และม้วนเป็นเชือกฟางที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คุณสมบัติทั่วไปของเส้นโพลิโพรพิลีน มีความ

ยืดหยุ่นได้ดี เหนียวมากที่อุณหภูมิต�่า มีความทนทานต่อสารเคมีได้ดี โดยชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร จึงจัด

ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกจ�านวน 30 คน โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัดก�าแพงเพชร โดย

ประชาชนรวมกลุ่มพึ่งพาช่วยตนเอง ประชาชนคิดริเริ่มและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นของตนเอง โดยยึดอาชีพ

จักสานเป็นอาชีพเสริมหลักจากเสร็จสิ้นจากการท�าไร่ ท�านา ที่เป็นอาชีพหลักของชุมชน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพรพีลินของ

ชมุชนบ้านโพธิพ์ฒันาทีผ่ลติและจ�าหน่าย ได้แก่ ตะกร้า กระเป๋า กล่องเอกสาร เป็นต้น เพราะทีช่มุชนท�ากนัเป็นรปูแบบง่ายท่ีมวิีทยากร

มาสอนให้ชุมชนมีรายได้ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการพัฒนา

  ผู้วิจัยได้ร่วมคิด วางแผนร่วมกับชุมชนในการศึกษาถึงแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สรุปได้ว่า แนวทาง

การออกแบบและการพฒันาต้องค�านงึในเร่ืองของการ ตอบสนองความต้องได้จากการการสมัภาษณ์ตวัแทนกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 3 กลุม่ 

คือ สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ส�านักงานพัฒนาชุมชน ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน และตัวแทนประชากรที่เอื้อต่อการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจ

ชมุชน พบว่าด้านการผลติยงัไม่มกีารผลติภณัฑ์ในจ�านวนมาก ๆ  ด้านการพัฒนาผลติภณัฑ์ยงัเป็นผลติภณัฑ์ทีย่งัไม่หลากหลาย ด้านความ

เข้มแข็งของชุมชนยังไม่มีการเข้มแข็ง เพราะพึ่งรวมตัวก่อตั้งชุมชน และยังท�ากันเป็นแบบครอบครัว ด้านการตลาดยังไม่มีเป็นเพียงการ

จ�าหน่ายในหมู่บ้านและไกล้เคียง และด้านความเป็นมาของผลิตภัณฑ์มีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ตามแบบที่มีอยู่ จึงยังไม่มีผลิตภัณฑ์

ทีโ่ดดเด่นเป็นของชมุชน และผูว้จิยัลงพืน้ทีเ่กบ็แบบสอบถามความต้องการของประชากรทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิกลุม่วสิาหกจิชมุชน เกีย่ว

กับปัจจัยการออกแบบและพัฒนาจ�านวน 100 คน ประเด็นของการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับด้านการออกแบบรูปแบบลวดลายมีเน้นลวดลาย

ที่สวยงามและปราณีต ด้านการออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์เน้นสัดส่วนมนุษย์มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค 

ด้านการพัฒนาผลติภณัฑ์ เป็นการออกแบบเป็นผลติภณัฑ์แตกต่างจากผลติภณัฑ์เดมิ คือ ออกแบบเป็นเฟอร์นเิจอร์ โครงสร้างผลติภณัฑ์ 

เป็นรปูแบบทีเ่ป็นรปูทรงอสิระในการออกแบบ และโครงสร้างภายในเป็นวสัดทุีเ่ป็นเหลก็ เพือ่ง่ายต่อกระบวนการผลติ ซึง่ท�าให้เกดิการ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการผลิต และผลประโยชน์ที่ ได้รับของผู้บริโภค 

 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านลวดลาย จากเส้นโพลิโพรพิลีน 6 ลวดลาย ได้มาจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มผู้ผลิต

ในชุมชน ใช้ในการออกแบบและพัฒนาที่ใช้กันอยู่มีจ�านวน 6 ลวดลาย 

ตำรำงที่ 1 ลวดลาย 6 ลวดลาย

ล�ำดับที่ รูปภำพ ชื่อลำย

1 ลายพื้นฐาน



การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต�าบลคณฑี อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และ ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  15 - 16 มิถุนายน 2560

ล�ำดับที่ รูปภำพ ชื่อลำย

2 ลายใบไม้

3 ลายหัวใจประยุกต์

4 ลายผีเสื้อ

5 ลายข้าวหลามตัด

6 ลายดอกไม้

 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจากกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนบ้านโพธ์ิพัฒนา พบว่าลวดลายที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา เป็น

ลักษณะการผสมผสานของลวดลายที่มีอยู่ที่ชุมชนสามารถถักทอได้ ประยุกต์ให้เกิดลวดลายใหม่ ๆ จาก 6 ลวดลายได้เลือกลวดลายมา

พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จ�านวน 2 ลวดลาย คือ ลายพื้นฐาน ละ ลายดอกไม้ 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย
 ออกแบบและพฒันาเฟอร์นเิจอร์จากเส้นโพลิโพรพลิีน อย่างมส่ีวนร่วม ตามวถิกีารพัฒนาอย่างยัง่ยนืของชมุชนบ้านโพธ์ิพฒันา 

ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร ผู้วิจัยได้น�ามาอภิปรายผลดังนี้

 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนในการสัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชน ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนประชากรที่

เอื้อต่อการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเลงพื้นที่เก็บแบบความต้องการของชุมชน เป็นการศึกษาเพื่อจัดเตรียมข้อมูลด้านความคิด

เห็น เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พบว่าการพฒันาผลติภณัฑ์จ�าเป็นต้องมกีารพฒันาและปรบัเปลีย่นเพือ่ให้เกดิการสร้างงาน และรปูแบบผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  อกีทัง้เป็นการ

ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 ผู้วิจัยได้มีการออกและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน มีขั้นตอนการด�าเนินงานทั้งด้านกระบวนการคิด การวางแผนงาน กา

รด้เนนิงานร่วมกนัตลอดจนร่วมประเมนิผลงาน โดยหลกักระบวนการพัฒนาผลติภณัฑ์ของ Earle. อ้างใน นรัิช สดุสงัข์ (2543 : 29) พบ

ว่าการใช้ผลติภณัฑ์ทีใ่นชมุชนผลติกนั หรอืการวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ทีมี่อยูใ่นท้องตลาดทีม่าจากเส้นโพลโิพรพลีนิร่วมในการออกแบบ โดย

มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มประชากรที่เอื้อต่อการ

ส่งเสรมิกลุม่วสิาหกจิชมุชนเป็นผูใ้ห้ข้อมลูในการน�ามาท�าการออกแบบและพฒันา หลงัจากนัน้ท�าการออกแบบรปูแบบผลติภณัฑ์ทัง้หมด 

3 รูปแบบ เพื่อผ่านการคัดกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือกลุ่มนักออกแบบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ�านวน 3 คน เป็นการพัฒนาให้ได้

รูปแบบที่มีความเหมาะสมในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพรพิลีน ได้ชุด

เฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลีน และกลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจพบว่า ชุดเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลีนที่ได้ออกแบบนั้น 

สามารถใช้งานได้จริง และได้รับความพึงพอใจตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าบ้านโพธิ์พัฒนา มีความพึงพอใจ 

4.04 และกลุ่มประชากรที่เอื้อต่อการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าบ้านโพธิ์พัฒนา มีความพึงพอใจ 4.09 พบว่าด้านรูปแบบ

ลวดลายผลิตภัณฑ์มีรูปแบบแสดงถึงความเอกลักษณ์ท้องถิ่น โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และตัวผลิตภัณฑ์มีสวยงามและมี

ความปราณีต ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากปัจจัยต่างๆ คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลีน 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 - ท�าให้เพิม่รายได้ให้กบัชมุชนมคีวามคงทน และยงัเพิม่รปูแบบให้กบัผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพรพลีิน มคีวามสวยงามดมูคีวาม

หรูหรา เคลื่อนย้ายง่ายมองแล้วรู้สึกสบายตามีรูปแบบที่คงทนและรูปแบบที่สะดุดตาคนไทยและอาจสะดุดตาชาวต่างชาติ

 - ผลติภณัฑ์จากเส้นโพลิโพรพลีินสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์ด้านอืน่ ๆ  เพือ่ส่งเสรมิกลไกทางการ

ค้าแต่จะมีองค์ประกอบทางด้านต่าง ๆ ที่อาจแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต

 การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร อย่างมี

ส่วนร่วมตามวิถีการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)
 

การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา  ต .คณฑี      
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  อย่างมีส่วนร่วมตามวิถีการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ) 

 

 

 

ภาพที่  3  การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลิน   

             (ผู้วิจัย, 2558) 

เฟอร์นิเจอร์ชุดพักผ่อนจากเส้นโพลิโพรพิลิน 

โซฟานั่งพักผ่อน 
เบาะรองนั่งหุ้มหนัง 

เก้าอี้วางขา 

ถักด้วยเส้นโพลิโพรพิลิน 

ภำพที่ 3 การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลิน (ผู้วิจัย, 2558)



การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต�าบลคณฑี อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และ ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
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ภาพที่  4  การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลิน   
    (ผู้วิจัย, 2558) 

ภำพที่ 4 การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลิน (ผู้วิจัย, 2558)
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ภำพที่ 5 การถักลายจากเส้นโพลิโพรพิลิน ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร (ผู้วิจัย, 2558)

 

ภำพที่ 6 ลายพื้นฐานและลายดอกไม้ที่ใช้ในการถักเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลิน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโพธิ์ พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร (ผู้วิจัย, 2558)

ภำพที่ 7 เฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพิลินผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร  (ผู้วิจัย, 2558)



การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลินอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต�าบลคณฑี อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และ ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
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