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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1)ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) 2)ทำความเข้าใจเงื่อนไขทาง2
สังคมและวัฒนธรรมลักษณะส่วนบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และ3)ค้นหาแนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษารายกรณี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร และทำการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1. ระบวนการสร้าง
นวัตกรรมของกลุ่มอาชีพแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์ ช่วงที่ 2 
การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และช่วงที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายองค์ความรู้(KBO) 2.เงื่อนไขที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
พบว่า1)เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1.1)การได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษ 1.2)การมีต้นทุนทางวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน 1.3) การมีต้นทุนด้านทักษะ
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1.4) การมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1.5) การได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้
จากผู ้เชี ่ยวชาญภายนอก และ 2) เงื ่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการสร้างนวัตกรรม
ประกอบด้วย 2.1) ความรู ้ที ่ได้รับจากการเรียนที ่เกี ่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ 2.2) ความรู ้และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในการทำงานที่ส่งเสริมในการสร้างผลิตภัณฑ์ 2.3)การมีทักษะเชิงช่างใน
การประดิษฐ์อุปกรณ์ และ 2.4) การเข้าอกเข้าใจอย่างรู้ถึงการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์3.แนวทางใน
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยพบแนวทางในการ
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ส่งเสริม ประกอบด้วย 3.1 การสนับสนุนด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3.2) การส่งเสริมความรู้ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 3.3) การส่งเสริมการสร้างเรื ่องราวของผลิตภัณฑ์ 3.4) การ
ส่งเสริมในการใช้พืชท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์3.5)การส่งเสริมเพื่อเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ 3.6) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากข้อค้นพบ
จากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างนวัตกรรมบน
ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นได ้
คำสำคญั : ภมูิปัญญาท้องถิ่น,การสร้างนวัตกรรม,กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
Abstract 
 This study is qualitative research and has the following aims: (1) to understand 
the process of creating innovation using the local wisdom of a One Tambon One 
Product Occupational (OTOP) group; (2) to understand social and cultural factors, and 
the personal characteristics related to creating innovation by using the local wisdom 
of OTOP groups; and (3) finding ways to promote learning to create innovation based 
on local wisdom for OTOP groups. The key informants in this research were the lead 
members of OTOP occupational groups in four provinces by using the case study 
method and data collection by in-depth interviews. The results of the research 
revealed: (1) the innovation creation process of professional groups was divided into 
three phases: phase one, the beginning of product creation, phase two, product 
modification to add value, and phase three, product development and participation 
in the Knowledge Based OTOP Network (KBO), Project Two. The conditions related to 
the process of creating innovation using local wisdom revealed: (1) the social and 
cultural conditions consisted of: (1.1) receiving wisdom from ancestors; (1.2) the cost 
of raw materials to produce products in the community; (1.3) the cost of industrial 
skills and handicrafts; (1.4) the presence of learning resources in the community; and 
(1.5) knowledge from external experts; and (2) the conditions of personal 
characteristics affecting innovation were as follows: (2.1) the knowledge gained from 
learning about product creation; (2.2) knowledge and experience from work and 
learning that promoted product creation; (2.3) technical skills in equipment fabrication 
and (2.4) understanding the use of goods and products. The approach to promoting 
learning for innovation development included: (1) promoting the transfer of local 
wisdom; (2) approaches to promote learning through government agency support. The 
findings of the learning promotion guidelines were as follows: (1) product knowledge 
support; (2) product development and marketing knowledge promotion; (3) product 
story creation; (4) the promotion of using local plants to create products and a 
geographical indicator; (5) promotion to compete at the national level; and (6) 
encouraging entrepreneurs to apply for patents and petty patents. The key findings 
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from this research can apply for development guidelines for the actions of 
stakeholders to create innovations based on local wisdom. 
Keyword : Local wisdom, Innovation creation , Innovation creation process 
 

1.บทนำ 
ปัจจุบันสังคมโลกในมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกๆด้าน โดยไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีผลมา

จากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เรา
รู้สึกว่ายุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนั้นเปลี่ยนไปสู่ยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้  
(Knowledge-based Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy)เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว องค์กรต่างๆจึงต้องปรับตัวและจำเป็นต้องแข่งขันกันด้วย “ความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity)” 
และ “นวัตกรรม (Innovation)” นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้พยายามปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทุก
ระดับให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น โดยได้กำหนดเป็นนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี(ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580), 2561) และแผนพัฒนาเศษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ(ประกาศ เรื ่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564), 2559) โดยคลอบคลุมไปทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชน(Community Enterprise) และกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อให้ชุมชน
สามารถดำเนินกิจการในการผลิตสินค้า และบริการ หรืออื่นๆได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ 
และมุ่งเน้นให้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นอาจกล่าวสรุปได้ว่าการที่ ครอบครัว ชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มโอทอป สามารถที่จะบริหารจัดการ ประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ชุมชน ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่เรียกว่าต้นทุนในชุมชน โดย
“ทุนของชุมชน” ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงินแต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณี ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม ต้นทุนทางสังคมอีกด้วย(สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน, 2563) 

อีกทั้งการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม
อาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างลึกซึ้งเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่น ว่าแต่ละกลุ ่มนั ้นได้ใช้ เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร ผู ้วิจัยจึงได้
ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมโดยฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การ
ส่งเสริมการตลาด ความยั่งยืนของกลุ่ม แต่การศึกษาถึงรูปแบบของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทักษะ กระบวนการ ที่นำมาสร้างผลิตภัณฑ์ยังไม่ค่อยมีมากนัก ทั้งที่เป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากที่เชื่อมโยงไปกับสังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี การศึกษาพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาจึงมุ่งเน้นที่จะทำการศึกษาค้นคว้า ถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ 
ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นการค้นหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ว่าการเกิดความคิดใหม่ๆ และความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เหล่านั้น ไปใช้
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ให้ออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
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ในการบ่มเพาะให้เกิดนวัตกรรมทำให้เกิดการไหลเวียนของทุนทางปัญญา ก่อให้เกิดศักยภาพที่จะเกิด
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม งาน สร้างรายได้และการส่งออก ในขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม และชุมชน ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการ
พัฒนามนุษย์ เกิด “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” (Creative Economy) ขึ ้น เกิดการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การค้า นวัตกรรม และความยึดโยงกันของสังคม(สมบัติ กุสุมา
วล,ี 2556) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรดำเนินการวิจัยเรื่องเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
นวัตกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อ
ทำความเข้าใจเงื ่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส่วนบุคคลของที่เกี ่ยวข้องกับการสร้าง
นวัตกรรม เมื่อศึกษาและทำความเข้าใจแล้วนำมาค้นหากระบวนการการเรียนรู้ในการบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรม  เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนำองค์
ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนโยบายแนวทางการการส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกับ
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based 
OTOP : KBO) และแผนในการสร้างความเข้มแข็งและยังยืนในชุมชน นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้ยัง
เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปโดยต่อยอดจากประเด็นที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งน้ี 
 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
2. เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

3. เพื่อค้นหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 
3.วิธีการดำเนนิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นการทำความเข้าใจเง่ือนไขทาง
สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส่วนบุคคลของที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพื่อค้นหาแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภูมิปัญญาในการ
สร้างนวัตกรรมและบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ผู้วิจัยจึงเลือกดำเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study) ประเภทกรณีศึกษาเพื่ออธิบาย 
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(Explanatory case study ) ทั ้งนี ้ เพื ่อบรรยายและมุ ่งหาคำอธิบายปรากฏการณ์ ซึ ่งผู ้ว ิจัยได้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) พื้นที่วิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5)การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 5.การพิทักษ์
สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล 
 
4.ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เป็น
การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพ(Qualitative Research) ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case study) ดังนั้นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในบทนี้มุ่นเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจ
และรายละเอียดพร้อมทั้งบริบทอย่างสมบูรณ์ของกรณีศึกษาผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่ม(OTOP) จากข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลผ่านการศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Instrumental Case โดยนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการบรรยายข้อมูลสำคัญจากผู้ให้ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น
หลัก กล่าวคือเป็นการใช้ข้อมูลที่สำคัญของผู้ให้ข้อมูลเป็นกรณีศึกษาเพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัย
ที่ผู้วิจัยกำหนด โดยแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  ส่วนที่ 1 บริบทพื้นที่
และผู้ให้ข้อมูล ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 เงื่อนไข
ทางสังคมและวัฒนธรรมและเงื่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคล และส่วนที่ 4 แนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

1.บริบทพื้นที่และผู้ให้ข้อมูล 
สำหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลเป็นหลักการบรรยายถึงข้อมูลพื้นฐานในภาพรวมเกี่ยวกับ

ลักษณะของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) 
ที่ได้มีการรวมกลุ่มและมีประสบการณ์ในในการสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและมีการพัฒนาจน
ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ ของกรมพัฒนาชุมชน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและบริบท
ต่างๆ ผู้วิจัยจะนำเสนอสอดแทรกในส่วนที่สำคัญกับการตอบวัตถุประสงค์ในส่วนของผลการศึกษา 
ส่วนกรณีที่ศึกษา 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมหรือช่วยในการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) จากข้อค้นพบปรากฎว่าบริบทของแต่ละ
พื้นที่มีเรื่องของการใช้ชีวิต การใช้พืชที่มีในท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่เป็นผลิตผลจาการเพาะปลูกหรือภูมิ
ประเทศที่ช่วยให้มีทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ เป็นตัวช่วยในการให้แต่และกลุ่มอาชีพมีการนำมาเป็นสิ่ง
ที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมและเงื่อนไขลักษณะส่วนบุคคล 
 2.กระบวนการสรา้งนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

กระบวนการนั้นมีการเริ่มต้นและมีขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง เพราะแต่ละในกลุ่ม มีความ
แตกต่างกันเนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญา วัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู ่ในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพแวดล้อมรอบข้าง ซึ ่งผู ้วิจัยได้กำหนด เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 
จุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์ ช่วงที่ 2 ช่วงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ช่วงที่ 3 ช่วง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Based OTOP : KBO 
ดังรายละเอียดตามต่อไปนี ้
 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์ ช่วงที่แต่ละกลุ่มได้มีการรวมกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อที่จะ
เริ ่มต้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ในตอนแรก โดยเป็นช่วงของการดำเนินงานในการผลิตหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ในช่วงเริ่มต้น โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพื่อ
ก่อตั้งกลุ่มอาชีพOTOP ต่อจากนั้นมีการแบ่งหน้าที่ในการดำเนินการของกลุ่ม เป็นเรื่องของการบริหาร
จัดการของการเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงาน และเมื่อ
ดำเนินการไปได้สักระยะก็มีการริเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นช่วงที่มีการลงมือในการริเริ่มของการทำ ซึ่ง
ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เนื่องจากมีหลายวิธีที่แตกต่างกันไปทั้งที่เป็นการเริ่มต้น
จากการอะไรง่ายๆ รอบตัวของตนเองรอบบ้าน เป็นการใช้ความรู้จากครอบครัวหรือภูมิปัญญาเทา่ที่มี
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ในขั้นเริ่มแรกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากความคิดมาริเริ่มในการผลิตและสร้างการ
คัดเลือกวัตถุดิบจากที่มี ในการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่ม การนำภูมิปัญญามาใช้ในช่วงของการเริ่มทดลอง
จนได้ผลิตภัณฑ์ การขายเพ่ือรายได้ เป็นการนำสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกจำหน่ายเพ่ือสร้าง
รายได้ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม 
 ช่วงที่ 2 ช่วงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่า การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อการ
เพิ่มมูลค่า ช่วงที่การดำเนินการในการสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้มีการเริ่มต้นทำมาได้สักระยะหนึ่ง
แล้ว ภายในกลุ่มเกิดความคิด หรือมีไอเดียที่จะมีการพัฒนา ต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วน
ของตัวสินค้าเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่จากวัตถุดิบเดิมโดยอาจจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน โดยมีขั้นตอนที่เกิดขึ้นดังนี้ 1.จุด
เปลี่ยนในการเกิดไอเดียในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.การค้นคว้าหาความรู้ และการปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ 3.การใช้กระบวนการ วิธีการ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์  4.การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์และการวางผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
 ช่วงที่ 3 ช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-
Based OTOP : KBO เป็นช่วงที่กลุ่มได้รับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ให้เข้า
ร่วมโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Based OTOP : KBO ของจังหวัดซึ่งเป็นโครงการที่
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดขึ ้น โดย 1.การเข้าร่วมพัฒนาความรู ้ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์2.การเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ 

3.เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและเงื่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคล 
เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของงานวิจัยเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งงานวิจัยนี้
ได้แบ่งเงื่อนไขออกเป็น 2 คือ 1) เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม และ 2) เงื่อนไขด้านลักษณะส่วน
บุคคล 

1) เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นลักษณะของสังคมที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน วิถี
ชีวิต ความเชื่อ ประเพณี สภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ที่ได้รับการ
เรียนรู้ ซึมซับผ่านตัวแบบในการถ่ายทอด อาทิ ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยในการที่สนับสนุน หรือ
มีส่วนในการการสร้างสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยแบ่งออกเป็น 1)การได้รับการ
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ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ 2)การมีต้นทุนทางด้านวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 3)การมี
ต้นทุนด้านทักษะอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 4)การมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 5)การได้รับการสนับสนุน
องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

2) เงื ่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคล เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นสาเหตุในการช่วย
ส่งเสริมให้กลุ่ม เกิดการสร้างสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งลักษณะส่วนบุคคลนี้เป็นสิ่งที่
อยู่ภายในบุคคลเอง เปลี่ยนแปลงได้ยาก อาจเป็นสิ่งที่ตัวบุคคลได้มาจาการศึกษาเล่าเรียน การ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าไปเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ การอบรม สัมมนา หรือการสั่งสม
ทักษะประสบการณ์ด้วยตนเองจนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยเงื่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคลแต่ละส่วนมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับกระบวนการนวัตกรรมโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ ่งมีรายละเอียดดังนี้  1) ความรู้ที ่ได้รับจากการเรียนที่เกี ่ยวกับการสร้าง
ผลิตภัณฑ ์2) ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในการทำงานที่ส่งเสริมในการสร้างผลิตภัณฑ์ 3) 
การมีทักษะเชิงช่างในการประดิษฐ์อุปกรณ์ 4) การที่บุคคลมีความชำนาญ เชี่ยวชาญในเชิงช่าง การ
เข้าอกเข้าใจอย่างรู้ถึงการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ ์ 

4) แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
งานวิจัยในส่วนนี้ต้องการค้นหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมบน

ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก
และผู้ให้ข้อมูลรอง เพื่อเสนอเงื่อนไขและแนวทางที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมบน
ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ 1) การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดและสืบทอดในครัวเรือน เป็นแนวทางในการ
ถ่ายทอดนั้นจะเริ่มจากการถ่ายทอดจากผู้ที่ใกล้ชิดก่อน และการส่งเสริมให้มีการสืบทอดความรู้ใน
ชุมชน เป็นแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่ม เป็น
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ หรือศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่มีในหมู่บ้าน อาจเป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพรองก็ได้ 2) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของภาครัฐที่มี
หน้าที่ในการกำกับดูแลส่งเสริมให้หน่วยงานของภาครัฐเข้าไปดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ ส่งเสริม ตุ้มครอง และเผยแพร่ การดำเนินงานของกลุ่ม โดยควรมอบหมายให้มีหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการทำงานอย่างจริงจัง มีการกำกับติดตามและประเมินผลงาน รวมทั้งมีกิจกรรม
ในการกระตุ้นให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถส่งเสริมได้ 4 แนวทางดังต่อไปนี้  แนวทางที่ 1 การสนับสนุนด้านความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์แนวทางที่ 2 การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด แนวทางที่ 
3 การส่งเสริมการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ แนวทางที่ 4 การส่งเสริมในการใช้พืชท้องถิ่นสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ แนวทางที่ 5 การส่งเสริมเพื่อเข้าแข่งขับระดับประเทศ แนวทาง
ที่ 6 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP จดอนุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
5.สรุปผลการวิจัย 

การศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ฉบับนี้ 



8 
 

ผู้วิจัยขอนำเสนอข้อค้นพบที่เป็นบทสรุปพร้อมทั้งการอภิปรายผลควบคู่กันไปตามประเด็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในบทที่ 4 โดยมีครบคลุมเนื้อหาวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ประเด็น อัน
ได้แก่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำ
ความเข้าใจเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมโดย
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปทั้งการค้นหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมโดย
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
 1. กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นการที่ศึกษาถึงขั้นตอนกระบวนการที่จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม พบว่าสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์ ช่วงที่ 2 ช่วงการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ช่วงที่ 3 ช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ 
(Knowledge-Based OTOP : KBO) ช่วงจุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการศึกษาถึงช่วงที่แต่ละกลุ่มนั้น
เกิดขึ้น หรือมีการรวมกลุ่มของคนที่มีความคิด หรืออุดมการณ์ที่อยากจะทำในสิ่งเดียวกันเป็นการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเกี่ยวกับการผลิตผลที่เป็นต้นทุนในชุมชนของ
กลุ่มในช่วงแรกโดยการจากการศึกษาครั้งนี้พบรูปแบบของกระบวนการเริ่มต้นในการสร้างผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม 3 ประการ ประกอบไปด้วย 1) การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อก่อตั้งกลุ่ม เป็นช่วงของการ
เริ่มต้นในการที่แต่ละกลุ่มนั้นได้รวบรวมกลุ่มคน จากคนที่สนใจเข้ามาเพ่ือที่จะรวมกลุ่มกันในการสร้าง
หรือผลิตตัวผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะกลุ่มที่มีการร่วมแรงร่วมใจ ไม่แตกแยกไม่แบ่งพวก และไม่ต่อสู้เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เพราะการรวมกลุ่มในลักษณะนี้เป็นการช่วยเหลือกัน ช่วงการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการการดำเนินการในการสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้มีการ
เริ่มต้นทำมาได้สักระยะหนึ่ง แล้วภายในกลุ่มเกิดความคิด หรือมีไอเดียที่จะมีการพัฒนา ต่อยอดสินค้า
และผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของตัวสินค้าเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่จาก
วัตถุดิบเดิมโดยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานขึ้น ทั้งนี้อาจ
เป็นการเรียนรู้หรือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาพัฒนารูปแบบสิ้นค้าและผลิตภัณฑ์ในมีความ
เป็นนวัตกรรมมากยิ ่งขึ ้น โดยมีรายละเอียงของขั ้นตอนและกระบวนการที ่เกิดขึ ้นนั้น สามารถ
เทียบเคียงได้กับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Development) เป็นแนวคิดและ
ขั้นตอนของกระบวนการสร้างนวัตกรรม คือเป็นการที่คิดและวางแผนด้านผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเป็นการคำนึงถึงสิ่งสำคัญคือปัจจัยด้านการตลาดหรือปัจจัยที่เป็น
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่(Developing New Product) เป็นการสร้าง หรือ
การปรับปรุงสินค้า บริการขึ้นมาใหม่ ช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโครงการเครือข่ายองค์
ความรู้ Knowledge-Based OTOP : KBO ช่วงที่กลุ่มได้รับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน
ระดับอำเภอ โดยเป็นกลุ่มที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและโดดเด่น และสามารถคัดสรร
ไปสู่การเป็นนวัตกรรมได้ โดยให้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัดซึ ่งเป็น
โครงการที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้มีโอกาสทาง
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การตลาดมากขึ้น โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่า เช่น ภูมิปัญญาการย้อมผ้า
สีธรรมชาติ ภูมิปัญญาการทำเครื่องดนตรี ฯลฯ และการพัฒนาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การ
นำตำนานของผลิตภัณฑ์มาเล่าเป็นเรื่องราวที่มาของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ( knowledge 
Management : KM) โดยการสร้างมูลค่าเพิ ่มให้ผลิตภัณฑ์จะเป็นทั ้งในลักษณะของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากระบวนการผลิต สอดคล้องกับแนวคิดของ Fujioka (2012), Kurokawa, 
Tembo& Te Velde (2010), Kuswidiati (2008), Natsuduet al. (2012), Saroso (2013), Shakya 
(2011) และSopheaktra (2008) ที่ว่าการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลเป็นการนำทรัพยากรในท้องถิ่น
ที่มีอยู ่ซึ่งมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่มาสร้างสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง การ
สร้างเรื ่องราวให้เป็นจุดสนใจและมีที่มาที่ไปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ  ใน
กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงช่วงระยะเวลาที่ กลุ่มได้
ดำเนินการตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกลุ่มไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
แล้วได้รับการคัดสรรนำไปประกวดจนได้รับรางวัลในระดับประเทศ โดยรางวัลที่ได้รับนั้นเป็นการกา
รันตีถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐาน 
มีความใหม่ ตอบโจทย์ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
เป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรม โดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม ที่ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผลไว้ข้างต้นถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นว่ากว่า
จะเป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมได้นั้นแต่ละกลุ่มมีจุดเริ่มต้นอย่างไรพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ได้ตัวของ
ผลิตภัณฑ์ออกมา 
 2. เงื่อนไขทางสังคมและวฒันธรรม และเงื่อนไขลักษณะส่วนบุคคล  
 เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและเงื่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคล เป็นหนึ่งในประเด็นหลัก
ของงานวิจัยเพื่อที ่จะทำความเข้าใจว่าเงื ่อนไขใดบ้างที่มีส่วนในการทำให้เกิดกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งงานวิจัยน้ีได้แบ่ง
เงื ่อนไขออกเป็น 2 เงื ่อนไขใหญ่ๆ คือ 1) เงื ่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม และ 2) เงื ่อนไขด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล ดังน้ี 

2.1 เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นเงื่อนไขที่เป็นในส่วนของลักษณะของสังคม โดย
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี สภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มอ้างอิงใดก็ตาม อาทิ ครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน เป็น
ต้น ซึ่งเป็นปัจจัยในการที่สนับสนุน หรือมีส่วนในการก่อให้เกิดความคิด เกิดแนวทางและวิธีการ ใน
การสร ้างนวัตกรรมโดยใช ้ภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น ซ ึ ่งสอดคล้องก ับแนวคิดล ักษณะทางสังคม
(Walters,1987) กล่าวว่าลักษณะทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการถ่ายทอดทางสังคม ลักษณะทางสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว 
บทบาททางสังคม และสถานภาพของบุคคลในสังคมสังคม ซึ่งงานวิจัยนี้ได้แบ่งเงื่อนไขทางสังคมและ
วัฒนธรรมออกเป็น 5 ด้านใหญ่ๆ 1) การได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษกระบวนการทาง
ปัญญาที่มุ่งหมายที่จะใช้ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ที่มีการสั่งสอน ถ่ายทอด บอกให้ทำ เป็น
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ประสบการณ์ต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่ใน
การศึกษาครั้งนี้ปัจจัยเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มโอทอปมีการได้รับการถ่ายทอดทาง
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษหลากหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบ โดบบางกลุ่มมีการถ่ายทอดผ่าน
ทางรูปแบบของ วิถีชีวิต พิธีกรรม ความเช่ือ ซึ่งเป็นการได้ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การทำมาหากิน
ในด้านต่างๆ ที่ทีมีการยึดโยงกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ปรัชญาความเช่ือและประเพณี พิธีกรรม 
ที่มีการสืบถอดและยึดถือปฏิบัติกันมา โดยเป็นเงื่อนไขที่อาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการการสร้างสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม นอกจากนี้ในการวิจัยยังพบว่า 2) การมีต้นทุนทางด้าน
วัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน การที่ชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
หรือพืชท้องถิ่น ที่มีอยู่ในชุมชนที่ตนนั้นอาศัยอยู่ มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการใช้
ความรู้หรือประสบการณ์ที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพมาเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) การมีต้นทุนด้านทักษะอุตสาหกรรมและหัตถกรรม คือการ
ที่คนในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่ม มีทักษะจากการที่เคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ได้มีการใช้
เครื่องมืออุตสาหกรรม หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เครื่องมือในการแปรรูปการณ์ผลิต 
นอกจากนี ้ 4) การมีแหล่งเร ียนรู ้ในชุมชน คือแหล่ง หรือที ่รวมของข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ประสบการณ์ หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม ให้คนในชุมชน
สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้และเรียนรู้ได้ ทั้งในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และ 2) 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

2.2 เงื่อนไขลักษณะส่วนบุคคล เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นสาเหตุในการช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งลักษณะส่วนบุคคลนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล
เอง เปลี่ยนแปลงได้ยาก อาจเป็นสิ่งที่ตัวบุคคลได้มาจาการศึกษาเล่าเรียน การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
จากการเข้าไปเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ การอบรม สัมมนา หรือการสั่งสมทักษะประสบการณ์ด้วย
ตนเองจนเกิดเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยการมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีส่วนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งความรู้ บลูม (Bloom, 1980)ได้อธิบายว่าความรู้ 
ความเข้าใจ คือสิ่งที่เกิดมาจากการสั่งสมจากการศึกษา การค้นคว้า หรือ ประสบการณ์ รวมถึง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ ทั้งการได้
ยิน การฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขาโดยเงื่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคลใน
การศึกษาครั้งนี้ได้มีการแบ่งรายละเอียดออกเป็น 4 ประการคือ 1) ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่
เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาในระบบและการเข้าอบรมสัมมนา
เรียนรู้เพ่ิมเติมเป็นการส่วนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำความรู้ประสบการณืเหล่านั้น
ที่ตัวบุคคลมีมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้  3) การมีทักษะเชิงช่างในการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ คือการที ่บุคคลมีความชำนาญ เชี ่ยวชาญในเชิงช่าง โดยเป็นการเอาความรู้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ หรือภูมิปัญญามาใช้ในการประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ขึ้นมาใช้เองในขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่งของการสร้างผลิตภัณฑ์ 4) การเข้าอกเข้าใจอย่างรู้ถึงการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ คือ
การที่ผู ้สร้างผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะสามารถวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการ 
รสนิยม ในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ ว่ากลุ่มลูกค้านั้นมีรสนิยมเป็นอย่างไร กลุ่มลูกค้าที่ใช้นั้นมีลักษณะเป็น
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แบบไหน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตสิ้นค้าให้สามารถเข้าถึงลูกค้า และเป็น
การส่งเสริมให้กับกลุ่มลูกค้านั้นเข้ามาใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิตและจัดจำหน่ายซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของ (Krippendorff,2006) ได้เสนอว่า การคิดเชิงออกแบบ เกี่ยวข้องกับการ
เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับความพึงพอใจกับความรู้สึกของมนุษย์เป็น
หลัก (Human Centered Design) ซึ่งเป็นการศึกษาความหมาย (Meaning) ของสิ่งประดิษฐ์ และได้
ให้ความสำคัญในการคิดสร้างความหมายที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกในสิ่งประดิษฐ์ หลักการนี้เป็นการ
ตีความหมายจากสิ่งประดิษฐ์ของนักออกแบบ 

จากการศึกษาเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและเงื่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคล ทั้ง 2 
เงื ่อนไข เป็นส่วนที่สำคัญและเป็นประเด็นหลักของงานวิจัยเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเงื ่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
OTOP โดยเงื่อนไขที่ 1) เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญา ทรัพยากร
ท้องถิ ่น วิถีทำกิน 2) เงื ่อนไขด้านลักษณะส่วนบุคคลเป็นกลไกและปัจจัยของแต่ละบุคคล ที่
เปลี่ยนแปลงได้ยากทั้งนี้ มากจากการได้รับการถ่ายทอดทางสังคม การเรียนรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ อัน
เป็นพฤติกรรมที่เป็นสิ่งสนับสนุนให้ตัวบุคคลนำเอาสิ่งที่ได้รับมาเป็นปัจจัยในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะ
สามารถเทียบเคียงได้กับทฤษฎีต่างๆ หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม การถ่ายทอดทาง
สังคม การจัดการความรู้ การคิดเชิงออกแบบ ประกอบกันเพื่ออธิบายว่าเงื่อนไขในการเกิดพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันมีผลเกี่ยวข้องมาจากเงื่อนไขทั้ง 2 ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 
 3. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
 พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นได้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นในส่วนของปัจจัย
จากสังคมวัฒนธรรมและปัจจยัที่เป็นในลักษณะส่วนบุคคลประกอบกัน อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วก่อน
หน้านี้ ในหัวขอ้เง่ือนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและเง่ือนไขด้านลักษณะส่วนบุคคล ที่มีส่วนในการ
เกิดพฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP งานวิจัยในส่วนนี้ต้องการค้นหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม โดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใ้ห้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูล
รอง เพื่อเสนอเงื่อนไขและแนวทางที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ 

3.1 การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ ่น  คือการส่งเสริมให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน ให้สามารถทำการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาของตน
ได้อย่างเต็มที่ โดยเป็นการถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มี
โอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อการสืบทอดความรู้เหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไป โดยแบ่งการส่งเสริมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดและสืบทอดใน
ครัวเรือน คือแนวทางในการถ่ายทอดนั้นจะเริ่มจากการถ่ายทอดจากผู้ที่ใกล้ชิดก่อน เช่น ลูก ภรรยา 
เครือญาติ โดยวิธีขยายความคิดและค่อยๆให้สัมผัสกับความจริงด้วยการค่อยทำทีละเล็กทีละน้อย 
เป็นการสืบทอดความชำนาญ ที่มีลักษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็นความสามารถที่เฉพาะบุคคล หรือ
เฉพาะครอบครัว บางอย่างมีความหวงแหนหรืออาจเป็นความลับในตระกูล โดยเป็นแนวทางในการ



12 
 

ส่งเสริมที่สามารถทำเป็นกิจกรรมของครอบครัวหรือวิถีชีวิตที่จะได้จาการเริ่มต้นมาจากครอบครัว 2) 
การส่งเสริมให้มีการสืบทอดความรู้ ในชุมชน คือแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชน
รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่ม เป็นการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ หรือศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพที่มีในหมู่บ้าน อาจเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ เช่น การรวมกลุ่มอาชีพเครื่องปั่นดินเผา 
จักสาน ทอผ้า หรือกลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นสิ่งที่
คนในชุมชนได้คลุกคลี คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ภายใต้สภาพการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถเทียบเคียง
ได้กับทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ที่แบ่งตัวแบบพฤติกรรมเป็น 4 
ประเภทหลัก อันประกอบไปด้วย 1. ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) 2. ตัวแบบทาง
วาจา (Verbal Modeling) 3. ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) และ 4. ตัวแบบสัมผัส 
(Kinesthetic Modeling) ซึ่งการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังการเกิดพฤติกรรมในการนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรม โดยตัวแบบพฤติกรรม ทั้ง 4 แบบตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการ
ถ่ายทอดทางภูมิปัญญานั้นจาการที่ได้เข้าไปศึกษาในกลุ่มต่างต้องอาศัยกระบวนการอย่างแบบ
ผสมผสานกัน เนื่องจากว่าการบอกกล่าวทำให้เห็นจับมือทำเป็นขั้นตอนในการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อบุคคลโดยตรงอยู่แล้วการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มอาชีพหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสั่งสอนให้แสดงพฤติกรรมในกระบวนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาได้ และอาจรวมไปถึง ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) คือ
การแสดงพฤติกรรมให้ดูเป็นแบบอย่างเพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรมตามแบบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ(ชลธิชา จิรภัคพงศ์, พระครูปริยัติวรากร, พระอนุสรณ์ กิตติวณโณ, และ อรอนงค์ วูวงศ์, 
2563) ที่ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุ
ในกลุ ่มจังหวัดล้านนา เห็นด้วยในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ควรมุ ่งเน้นให้
ความสำคัญในการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ และการถ่ายทอดผลงานสู่เยาวชนได้ให้แนวคิดว่า
ควรเป็นการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมกับแนวคิดศิลปะสร้างสรรค์ ส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนให้คงอยู่ เป็นแนวทางที่ควรส่งเสริม
ให้กลุ่มอาชีพนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างผลงานและผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าและนวัตกรรมต่อไป 

3.2 การสนับสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ 
 คือการที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลส่งเสริมให้หน่วยงานของ
ภาครัฐเข้าไปดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม ตุ้มครอง และเผยแพร่ การ
ดำเนินงาน โดยควรมอบหมายให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการทำงานอย่างจริงจัง มีการกำกับ
ติดตามและประเมินผลงาน รวมทั้งมีกิจกรรมในการกระตุ้นให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในการ
ใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (วันชัย ซันประสิทธิ์ , 2560) พบว่าผลการหา
ปัจจัยความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ได้จำนวน 10 ด้าน คือ 1) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 2) ด้านการเงิน 
การบัญชี 3) ด้านผลิตภัณฑ์ 4) ด้านบริหารจัดการแรงงาน 5) ด้านสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
6) ด้านการผลิต 7) ด้านผู้นำ 8) ด้านการบริหารจัดการ 9) ด้านการตลาด 10) ด้านความเข้มแข็งของ
ชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ขั้นของนวัตกรรม
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ได้ต ้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือเป็นสำคัญ โดยประกอบด้วยการที ่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม การได้ไปศึกษาดูงานจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ได้การเยี่ยม
เยียนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมี ตลอดทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภาครัฐ มีการได้เข้าอบรมหรือรับฟังแนวคิดความรู้แลกเปลี่ยนในวิทยาการใหม่ๆ มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่ม จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต้อง
อาศัยหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผลการคัดสรรระดับ 5 ดาวทั่วประเทศ
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อท้องถิ่นชุมชน ต่อจังหวัดและต่อประเทศชาติสืบไป โดยสามารถส่งเสริมได้ 4 แนวทางดังต่อไปนี้
การได้ไปศึกษาดูงานจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ได้การเยี่ยมเยียนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มี ตลอดทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ มีการได้เข้าอบรมหรือรับ
ฟังแนวคิดความรู้แลกเปลี่ยนในวิทยาการใหม่ๆ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่ม จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผลการคัดสรรระดับ 5 ดาวทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั ้งนี ้เพื ่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อท้องถิ่นชุมชน ต่อจังหวัดและ
ต่อประเทศชาติสืบไป โดยสามารถส่งเสริมได้ 6 แนวทางดังต่อไปนี้ แนวทางที่ 1 การสนับสนุนด้าน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แนวทางที่ 2 การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ แนวทางที่ 4 การส่งเสริมในการใช้พืช
ท้องถิ ่นสร้างผลิตภัณฑ์ที ่เป็นตัวบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ แนวทางที ่ 5 การส่งเสริมเพื ่อเข้าแข่งขับ
ระดับประเทศ แนวทางที่ 6 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
 จากการศึกษาถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนานวัตกรรมในกลุ ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) พบว่า
กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนั้น มีขั้นตอนและรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้องเนื่องจากเป็นการ
สร้างโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งแตกต่างจากการสร้างปกติ โดยผลิตภัณฑ์นั้นความเฉพาะและมีความ
เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มที่ยึดโยงกับท้องถิ่นเป็นการยกระดับตัวของผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการต่างๆใน
ขั้นตอนของกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แบ่งให้เห็นเป็น ช่วงๆ ตั้งแ ต่ 
ช่วงจุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์ ช่วงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ช่วงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Based OTOP : KBO ซึ่งในแต่ละ
ช่วงผู้วิจัยได้อธิบายถึงข้อค้นพบแล้วแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยต่างๆมาเพื่ออธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้น
เหล่านั้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังศึกษาว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างนวัตกรรมโดย
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้ทำการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม 
และเงื่อนไขลักษณะส่วนบุคคล และนำผลการศึกษาที่ได้มาอภิปรายพร้อมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการตอบความมุ่งหมายในการวิจัย และสุดท้ายผู้วิจัยก็ได้นำข้อค้นพบข้างต้นมาค้นหาแนวทางใน
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม ทั้งเป็นแนวทางการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยทุกส่วนที่กล่าวไปข้างต้นผู้วิจัยได้เห็นถึง
กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นของกลุ่มเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายถึงการเกิดกระบวนนำเอาภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์ในเชิงของกระบวนการสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร มีเงื่อนไขใดบ้าง 
แล้วสุดท้ายเราจะหาแนวทางในการส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นอย่างไร 
 

6.ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 2 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยในครั้งถัดไป มีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ

 1.ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จากผลการวิจัยในส่วน
ของการวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขและผลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่า ในกระบวนการสร้างนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมาจากปัจจัยปัจจัยในส่วนที่เป็นเงื่อนไขลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยเงื่อนไขทาง
ลักษณะสังคมวัฒนธรรม โดยปัจจัยดังกล่าวนั้นมีผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ ทักษะการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมีคุณภาพ ดังนั้ นสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ 
OTOP วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ที่สนใจในการสร้างผลิตภัณฑ์สามารถหยิบยกเอาปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นข้อ
ค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานสินค้าและบริการที่มี
มาตรฐานและคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาชุมชนเพื่อนำไปสู่การประกวด
แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศได้ หรือสามารถจำหน่ายได้ทั้งตลาดภายในตลาดต่างประเทศ 

 2.ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการวิจัยพบว่าโครงการที่ดำเนินการ แนวทางต่างๆ 
ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนดำเนินการนั้นมีความชัดเจนและค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่อยากจะเพ่ิมเรื่อง
ของการส่งเสริมให้ทุกลุ่มสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้เมื่อหลังจากการที่ได้รับโอกาสแล้ว ดังนั้นการ
ติดตามหรือการที่เป็นกำลังหนุนอาจจะต้องมีการเข้าไปส่งเสริมหรือค่อยดูแลห่างๆ เพื่อเป็นการไม่
ทอดทิ้งหลงจากการส่งเสริมในการพัฒนาที่สำเร็จแล้ว นอกจากนี้การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ที่มากขึ้นหรือการนำเอากลุ่มที่ประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลี ้ยงอาจเป็นอีกแนวทางนึงในการที่
สามารถให้กลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในการช่วยเหลือ
กันเอง ทั้งนี้การพัฒนาให้สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอป สามารถที่จะส่งเสริมผลักดันให้
เป็นสินค้าหลักในการใช้กันภายในประเทศก็เป็นการดีอย่างหนึ่งที่จะให้การขายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมต่อไปในอนาคต 

 ข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1.ในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการเก็บข้อมูลแบบราย
กรณีศึกษา (Case Study) โดยวิธีการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
เพียงอย่างเดียว ควรใช้วิธีในการศึกษาโดยรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่หลายหลาย นอกจากนี้ในการ
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วิจัยครั้งต่อไปควรมีการจับกลุ่มของ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญมาทำการสนทนา
แบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อเป็นการได้รับข้อมูล ความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองที่
แตกต่างจากความคิดเห็นของตน อาจเกิดแนวทางในการเสริมสร้างการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในแนวทางที่หลากหายและมากขึ้นเพื่อให้บุคคลได้มีพฤติกรรมใน
การสร้างนวัตกรรมบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
มากขึ้น 

 3.ควรทำการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดทำคู่มือหรือแบบเรียนหลักสูตรเทคนิค
ความสำเร็จเพื่อการผลิตแนวทางออกมาให้กลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) กลุ่มอื่นๆ
สามารถนำเอาองค์ความรู้หรือเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ต่อยอดใช้ต่อกับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้จะทำ
ให้เห็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาที่ชัดขึ้นและยังเป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้กระตุ้น
กลุ่มกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ที่สนใจในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอนาคต
ต่อไป 
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