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บทคัดย่อ

บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ธู ป สมุ น ไพร
ชุมชนบ้านร่องปลายนา และเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา ตาบลบัวสลี
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายโดยเครื่องมือวิจัยที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจากกลุ่ ม
ตัวอย่างและแบบประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยแนวคิดของ Osborn’s checklist เป็นเครื่องมือ
สาหรับการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในการพิจารณาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรอับดับแรก ได้แก่
เรื่องกลิ่น โดยกลิ่นที่ให้ความสนใจคือกลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ อันดับที่ สอง ได้แก่ เรื่องราคา โดยราคา
ที่พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรคือ 51 – 100 บาท การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
คือมีความหลากหลายรูปแบบบ่งบอกความเป็นสมุนไพร และให้ความสนใจต่อช่องทางการจาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป สมุ น ไพรผ่ า นทางตลาดออนไลน์ คื อ Facebook แนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
คือปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นลั กษณะผงสมุนไพรจุดไล่ยุง โดยใช้หลักในการพัฒนาผลิ ตภั ณ ฑ์
ธูปสมุนไพรผ่านความสัมพันธ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ 1. การตลาดจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค 2. กระบวนการผลิ ต จากการลงพื้ น ที่ แ ละพู ด คุ ย กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
3. ศิลปะการออกแบบจาก Osborn’s checklist จึงทาให้เกิดเป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรที่ตอบรับกับความต้องการของตลาดและความเป็นไปได้ในการผลิต
คาสาคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร, ธูปสมุนไพร, ออสบอร์นเช็คลิสต์, ชุมชนบ้าน
ร่องปลายนา
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Abstract
This research aimed to meet consumer demand by developing herbal incense
products in the Ban Rong Paina Community, Bua Salee District, Mae Lao District, Chiang
Rai province. The research tools used were a questionnaire for the target audience and
a product development assessment form. Osborn's checklist was used as the tool for
analysis leading to the development of herbal incense products. The results of the
research found that people considered the scent of the incense as the most important
factor when making their decision to buy the products. The natural scent of herbs was
the most interesting scent. The second selection reason for buying was the price of
the product, with most products priced from 51 – 100 baht per piece. In relation to
the design of the herbal incense products as affecting the decision to buy, consumers
preferred the designs which indicated characteristics of herbs. In terms of distribution,
Facebook was the most interesting online distribution channel for the herbal incense
products. The development guideline of the products shows a change in the products
from herbal incense sticks to mosquito repelling herbal powder. For production of
herbal incense sticks, there were 3 relative principles: 1) marketing by analyzing
questionnaires in which the customers’ needs were stated; 2) production processes
based on field study and conversations with the producers; and 3) Osborn’s checklist
used as a guideline for designing and developing herbal incense products that meet
the requirements of the market and possibility of production.
Keywords: the development of products, herbal incense products, herbal incense,
Osborn’s checklist, Ban Rong Paina community
1. บทนา
กลุ่มสมุนไพรแปรรูป ชุมชนบ้านร่องปลายนา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 ต่อมาได้ทาการจดทะเบียนจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มฝช.176/2546 และจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกรรมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2548 ของส านั กงานเกษตรแม่ล าว ทะเบี ยนเลขที่ 6571603/10003 โดยการร่ว มกลุ่ ม สมาชิ ก
จากคนในชุ ม ชนบ้ า นร่ อ งปลายนาจ านวน 10 คน กลุ่ ม สมุ น ไพรแปรรู ป มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ที่จัดจาหน่ายประกอบไปด้วย ธูปสมุนไพรไล่ยุง สมุนไพรไล่หนูและแมลงสาบ ลูกประคบ จากการลงพื้นที่
และการพบปะพูดคุย กับ กลุ่ มผู้ ผ ลิ ตธูป สมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนาพบว่า ในส่ ว นของปัญหา
ในแง่ผ ลิ ตภัณฑ์นั้ น มีดังนี้ 1) ขนาดของธูปสมุนไพรมี ขนาดใหญ่ 2) ระหว่างการจุดธูปสมุ น ไพร
จะมี ก ลิ่ น ไม้ ม ากกว่ า กลิ่ น สมุ น ไพร 3) เก็ บ ไว้ น านจะเป็ น ฝุ่ น ผง 4) บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ม่ น่ า สนใจ
และ 5) เรื่องของความเชื่อการจุดธูปก้านเดียวเป็นการเรียกวิญญาณ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
ของชุมชนบ้านร่องปลายนา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เน้นการขายผ่านการท่องเที่ยว
เข้ามาในชุ มชน เนื่ องจากชุ มชนบ้ านร่ องปลายนา ตาบลบัว สลี อาเภอแม่ล าว จังหวัดเชีย งราย
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แต่ จ ากเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บั น ได้ มี ส ถานการณ์ ก ารระบาดของไวรั ส โคโรนา หรื อ COVID-19
ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนชุมชนบ้านร่องปลายนาได้รับผลกระทบ
เนื่ อ งจากพึ่ ง พาการท่ อ งเที่ ย วและอาศั ย รายได้ เ สริ ม จากการเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
ภายในหมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อจึงมีความจาเป็น เป็นพัฒนาสินค้าให้มีความร่วมสมัย ทาการตลาดเชิงรุก
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคต่อธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา ตาบลบัวสลี
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2.2 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภควัยทางานใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) โดยเก็ บ รวบรวมจากผู้ บ ริ โ ภคในระบบออนไลน์ ใ นระหว่ า งเดื อ นมกราคม 2564 –
กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 20 วัน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ผู้วิจัยสร้างเครื่ องมือและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ด้วยผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านภาษา และด้านการออกแบบ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของภาษาและความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาโดยมีเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
1) แบบสอบถามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านความต้องการของผู้บริโภคต่อธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา
2) แบบประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ Osborn’s
checklist (Osborn Alex F as cited in Chunthone, V. 2019, p. 168) เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ
การวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา
3.3 ขั้นตอนดาเนินงานวิจัย
1) ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจากการ
ลงพื้นที่เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตธูปสมุนไพรของชุมชนบ้านร่องปลายนา เพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
2) การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามออนไลน์ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ า นความต้ อ งการ
ของผู้บริโภค
3) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากการลงพื้ น ที่ แ ละการเก็ บ ข้ อ มู ล
จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ผ่านแบบประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยแนวคิดของ Osborn’s
checklist กับ ข้อมูล จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถามออนไลน์ โดยวิธีการวิเคราะห์ วิธี การสถิ ติ
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าร้อยละและวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณา โดยนาข้อมูล
ที่ ไ ด้ ม าเพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป สมุ น ไพรชุ ม ชนบ้ า นร่ อ งปลายนา ต าบลบั ว สลี
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยแนวคิดของ Osborn’s
checklist และข้อมูลจากการลงพื้นที่ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการวิเคราะห์
เชิ ง พรรณาโดยน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจั ดแยกเป็ น หมวดหมู่ แ ละวิเ คราะห์ เ พื่ อ หาข้ อ สรุป ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 77 คน แยกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิง จานวน 50 คน เป็นผู้ชาย จานวน 27 คน
ผลการตอบแบบสอบถามความต้องการ ดังนี้
1) ผลความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อข้อพิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ธูปสมุนไพรพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากพิจารณา เรื่องกลิ่น เป็นอันดับที่หนึ่ง จานวน 47 คน
คิดเป็นร้อยละ 61 อันดับที่สองพิจารณาเรื่องราคา จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 49 อันดับที่สาม
พิจารณาความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ดังแสดงภาพที่ 1

ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรเพราะเหตุใด
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ภาพที่ 1 ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
2) ผลความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อราคาที่พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
ธูปสมุนไพร/ชิ้น พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร/ชิ้น เป็นอันดับที่หนึ่ง
คือ 51 – 100 บาท/ชิ้น จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 49 อันดับที่ส อง น้อยกว่า 50 บาท/ชิ้น
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 43 อันดับที่สาม 101-150 บาท/ชิ้น จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7
ดังแสดงภาพที่ 2
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ราคาที่ท่านพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร/ชิ้น
101 – 150 บาท
7%

51 – 100 บาท
น้อยกว่า 50 บาท

51 – 100 บาท
49%

น้อยกว่า 50 บาท
43%

101 – 150 บาท
151 บาทขึ้นไป

ภาพที่ 2 ราคาที่พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร/ชิ้น
3) ผลความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
ที ่ส ่ง ผลในการตัด สิน ใจซื ้อ พบว่า กลุ ่ ม ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสนใจต่ อ คุณ ลัก ษณะ
ของผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร อันดับหนึ่ง คือ มีกลิ่นหอม จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 84 อันดับที่สอง
ไล่ยุงได้ดี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 61 อันดับที่สาม จุดติดง่ าย จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
42 อันดับที่สี่ ผลิตภัณฑ์ไม่แตกหักง่าย จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อันดับที่ห้า สวยงามน่าใช้
จ านวน 28 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36 อั น ดั บ ที่ ห ก จุ ด ได้ น าน จ านวน 27 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35
และลาดับสุดท้ายอื่น ๆ เช่นตรงตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ เป็นต้น
คิดเป็นร้อยละ 4 ดังแสดงภาพที่ 3
คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป สมุ น ไพรที่ ส่ ง ผลในการตั ด สิ น ใจซื้ อ
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ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อ
4) ผลความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อกลิ่นของผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรที่ส่งผล
ในการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจต่อกลิ่นของผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
อันดับหนึ่ง คือ กลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 84 อันดับที่สอง กลิ่นดอกไม้
จ านวน 38 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49 อั น ดั บ ที่ ส าม กลิ่ น ผลไม้ จ านวน 20 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26
และลาดับสุดท้าย กลิ่นน้าหอม จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ดังแสดงภาพที่ 4
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กลิ่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป สมุ น ไพรที่ ส่ ง ผลในการตั ด สิ น ใจซื้ อ
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กลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ

กลิ่นดอกไม้

กลิ่นผลไม้

กลิ่นน้้าหอม (ปรุงแต่ง)

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรที่ส่งผลในการตัดสินใจซื้อ
5) ผลความคิ ด เห็ น ของกลุ่ มประชากรตั ว อย่ า งต่อ การออกแบบและความสวยงาม
ของผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจ
ต่อการออกแบบและความสวยงามของผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร อันดับหนึ่ง คือ มีหลากหลายรูปแบบ
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 64 อันดับที่สอง บ่งบอกความเป็นสมุนไพร จานวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 อันดับที่สาม มีความสวยงาม จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อันดับที่สี่ แปลกใหม่
จ านวน 24 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 31 อัน ดับ ที่ห้ า เล่ าเรื่องราว จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 27
และลาดับสุดท้ายมีความขบขันจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ดังแสดงภาพที่ 5

4

มีความขบขัน

21

เล่าเรื่ องราว

24

แปลกใหม่

31

มีความสวยงาม

40

บ่งบอกความเป็ นสมุนไพร

49

มีหลากหลายรู ปแบบ

0

10

20

30

40

50

60

ภาพที่ 5 การออกแบบและความสวยงามของผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
6) ผลความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า งต่ อ ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธู ป สมุ น ไพรผ่ า นทางตลาดออนไลน์ พบว่า กลุ ่ม ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสนใจต่ อ ช่อ งทาง
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร ผ่านทางตลาดออนไลน์ อันดับหนึ่ง คือ Facebook จานวน 66 คน
คิดเป็นร้อยละ 86 อันดับที่สอง Shopee จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 73 อันดับที่สาม Lazada
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จ านวน 53 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69 อั น ดั บ ที่ สี่ Instagram จ านวน 40 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53
และลาดับสุดท้ายอื่น ๆ เช่น ทุกช่องทาง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ดังแสดงภาพที่ 6
2
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ภาพที่ 6 ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรผ่านทางตลาดออนไลน์
4.2 ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1) จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตธูปสมุนไพรของชุมชนบ้านร่องปลายนา
มีกรรมวิธีการผลิต คือ ขั้นเตรียมวัตถุดิบโดยวัตถุดิบประกอบไปด้วย 1. ตะไคร้หอม 2. ใบมะกรูด
หรือผิวมะกรูด 3. ใบสะระแหน่ 4. ยางบง 5. ก้านธูป เก็บวัตถุดิบดังกล่าวมาแล้วนามาสับให้เป็นชิ้น
เล็ ก ๆ จากนั้ น น าไปตากแห้ ง เมื่อแห้ งนาไปปั่น ให้ เ ป็นผงจากนั้น นามาปั้ นธู ป โดยมีขั้นตอน คือ
1. แช่ยางบงไว้ 1 คืน หรือ 12 ชั่วโมง เพื่อเป็นตั วประสานผงสมุนไพร 2. นาก้านธูปมาชุบยางบง
และค่อยกลิ้งผงสมุนไพรให้ติดกับก้านไม้ที่เตรียมมา 3. กลิ้งจนได้ขนาดที่ต้องการ 4. นาธูปที่ได้ไป
ตากแห้ ง โดยผู้ วิจั ย ได้ส รุ ป กรรมวิธีการผลิ ตธูปสมุนไพร ดังแสดงภาพที่ 7 จากกรรมวิธีการผลิ ต
ธูปสมุนไพรจะพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในส่ว นยางบงที่เป็นน้ายาประสานเริ่มหายากและราคา
ค่ อ นข้ า งสู ง อี ก ทั้ ง ยางบงต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการแช่ ส มุ น ไพรครั้ ง ละ 12 ชั่ ว โมงต่ อ การใช้ ง าน
และยางบงไม่ ส ามารถแช่ ทิ้ ง ไว้ ข้ า มคื น ได้ จ ะเกิ ด การเน่ า เสี ย เกิ ด ขึ้ น และในส่ ว นการปั้ น ขึ้ น รู ป
ธูปสมุนไพรนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 1 วันต่อคน 1 คน สามารถทาได้วันละ 100 - 300 ก้าน
แล้วแต่ความชานาญ
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ภาพที่ 7 กรรมวิธีการผลิตธูปสมุนไพร
และจากการจาแนกแยกแยะกรรมวิธีการผลิตธูปสมุนไพร สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ
1. ส่วนของวัตถุดิบ 2. การทาผงธูปสมุนไพร 3. การปั้นขึ้นรูปธูปสมุนไพร ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล
จะพบว่า ในส่วนของกรรมวิธีการที่ 3 การปั้นขึ้นรูป ธูปสมุนไพร จะเป็นส่วนที่พบปัญหามากที่สุ ด
ทิศทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนานั้น หากพัฒนาหรือลดทอน
กระบวนการการปั้นขึ้นรูปธูปสมุนไพรได้ จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
ได้มากยิ่งขึ้น
2) จากการวิเคราะห์ข้อมูลและทดลอง เพื่อหาข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารหาแนวทางพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป สมุ น ไพร โดยผ่ า นแนวคิ ด ของการแก้ ปั ญ หา
อย่างสร้างสรรค์ของ Alex Faickney Osborn (Osborn Alex F as cited in Chunthone, V. 2019, p. 168)
โดยหลักทฤษฎีการออกแบบและการแก้ปัญหา คือ การสร้างหัวข้อคาถามให้นาไปคิดหรือนาไปพัฒนา
และประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานผ่ า น Osborn’s checklist ภายใต้ ค าถามดั ง นี้ (1) การทดแทน/แทนที่
(Substitute) (2) การผสม (Combine) (3) ปรั บ เปลี่ ย น (Adapt) (4) ลดหด / ขยาย (Minify /
Magnify) (5) การประยุ ก ต์ ใช้ (Put to another use) (6) การตัดทิ้ง/การขจั ด ออก (Eliminate)
(7) การกลั บ (Reverse or Rearrange) (Chunthone, V. 2019, p. 168) โดยสามารถสรุ ป เป็ น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร ดังตารางที่ 1 และดังแสดงภาพที่ 8
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ตารางที่ 1 การใช้ Osborn’s checklist เพื่อหาข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร
ลาดับที่
1
2

3

4
5
6

7

Osborn’s checklist
คาอธิบาย
การทดแทน/แทนที่ - ทดแทนด้วยกระบวนการอื่นหรือการแทนที่ใหม่
Substitute
- ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ในรูปแบบของการผงสมุนไพรจุดไล่ยุง วิธีการ
จุดแบบใหม่ที่แตกต่างจากการจุดแบบธูปสมุนไพร
การผสม
- การผสมผสานสิ่งที่คล้ายๆ กัน หรือใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน
Combine
- ผสมวัตถุดิบจากสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นให้มีกลิ่นและสีที่หลากหลาย
โดยคัดเลือกสมุนไพรที่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการไล่ยุง ได้แก่ ผงขมิ้น ผงขมิ้นชัน
และผงกาแฟ
ปรับเปลีย่ น
- วิธีใช้งานแบบใหม่ ๆ
Adapt
- ทดลองจากการจุดธูปแบบเป็นก้าน มาลองปั้นเป็นรูปต่างๆพบว่าไม่
ประสบความสาเร็จในเรื่องของความชื้นที่มักจะเกิดเชื้อรา อากาศต้อง
ร้อน การตากชิ้นงานให้แห้ง และเวลาต่อชิ้นในการปั้น
- ทดลองจุดเป็นผงพบว่า ผงสมุนไพรสามารถเผาไหม้ได้ จุดได้แต่ต้องมี
การกดแม่พิมพ์ให้แน่นเป็นรูปทรง
ลดหด / ขยาย
- เพิ่มหรือลดประโยชน์ใช้สอย เพิม่ ความแข็งแรง ความสูง ความยาว
Minify / Magnify
- เพิ่ม กลิ่น สี ของผงสมุนไพร ที่สามารถจุดไล่ยุงได้ โดยต้องเป็นสมุนไพร
ที่สามารถหาได้ในชุมชน
การประยุกต์ใช้
- การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูไ่ ปใช้ประโยชน์ให้เข้ากับสิ่งอื่น
Put to another use - สามารถประยุกต์ใช้เป็นจุดเพื่อความผ่อนคลายได้ในสมุนไพรอื่น ๆ
ในอนาคต
การตัดทิ้ง/การขจัดออก - การตัดบางส่วนของผลิตภัณฑ์ออกเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกหรือ
Eliminate
สามารถเปลีย่ นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ให้รูปลักษณ์ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น
- จากการทดลองจุดเป็นผง สามารถช่วยลดกระบวนการผลิตในส่วนปั้น
ขึ้นรูปได้เนื่องจากการปั้นขึ้นรูปธูปนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 1 วันต่อ
คนสามารถทาได้วันละ 100 - 300 ก้าน แล้วแต่ความชานาญ และยาบง
ที่เป็นน้ายาประสานเริ่มหายาก อีกทั้งยาบงต้องใช้ระยะเวลาในการแช่
สมุนไพร ครั้งละ 12 ชั่วโมงต่อ การใช้งาน และยาบงไม่สามารถแช่ทิ้ งไว้
ข้ามคืนได้จะเกิดการเน่าเสียเกิดขึ้น
การกลับ
- กลับสลับบทบาท กลับหน้ากลับหลัง เปลี่ยนใหม่จากเดิม ๆ ที่มีอยูท่ าให้
Reverse or Rearrange เกิดผลตรงกันข้าม
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ภาพที่ 8 Osborn’s checklis
ผลงานต้นแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรชุมชนบ้านร่องปลายนา ผู้วิจัยได้ ตัด
ขั้น ตอนการปั้ น ขึ้น รู ป โดยน าผงสมุนไพรมาจุด อีกทั้งได้ปรับกลิ่ นสมุนไพรให้ มีความหลากหลาย
กลิ่นและสี ประกอบด้วย กลิ่นดั้งเดิม กลิ่นขมิ้น กลิ่นขมิ้นชัน กลิ่นกาแฟ การเพิ่มกลิ่นจะวิเคราะห์
จากสมุนไพรที่จุดไล่ยุงได้และต้องเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ในชุมชน จากนั้นนาผงมากดลงบนแผ่น
รองจุด โดยมีแม่พิมพ์ที่คนในชุมชนมีศักยภาพในการผลิตจากนั้นจุดผงสมุนไพร 1 กล่อง ผงสมุนไพร
ไล่ยุง จะมีบรรจุ 4 ซอง 4 กลิ่น มีแผ่นรองจุดและแม่พิมพ์ในการกดผงสมุนไพรไล่ยุง 1 ซองบรรจุ
10 กรั ม จุ ดได้ 5 ครั้ ง 1 ครั้ งจุ ดได้ไม่เกิน 20 นาที และมีผ ลการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์
ธูปสมุนไพรไล่ยุงแบบเดิมและผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรไล่ยุงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรไล่ยุงและผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรไล่ยุง
ลาดับที่
1

2
3

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ธปู สมุนไพรไล่ยุง
แบบเดิม
วัตถุดิบ
1. ไม้
*เพิ่มเติม
2. ยางบง
(ค่อนข้างหายากแล้วจะต้อง
เสียเวลาในการแช่ 24 ชม.
อีกทั้งถ้าแช่ค้างไว้เกิดการ
เน่าเสียได้)
กรรมวิธีการผลิต
1. ส่วนของวัตถุดิบ
2. การทาผงธูปสมุนไพร
3. การปั้นขึ้นรูปธูปสมุนไพร
ระยะเวลาในการปั้นขึน้ รูป 100-300 ก้าน/คน
ธูปสมุนไพร
*แล้วความชานาญ
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ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรไล่ยุง
แบบใหม่
1. ผงขมิ้น
2. ผงขมิ้นชัน
3. ผงกาแฟ
(เน้นหาได้ในชุมชน)
1.ส่วนของวัตถุดิบ
2.การทาผงธูปสมุนไพร
ไม่มี
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรไล่ยุงและผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรไล่ยุง (ต่อ)
ลาดับที่

รายละเอียด

4

น้าหนักผงสมุนไพรไล่ยุง
ต่อกรัมในการผลิต

5

ระยะเวลาในการจุด

6

จานวนกลิ่น/สี

7
8

การขนส่ง
ราคาจาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ธปู สมุนไพรไล่ยุง ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรไล่ยุง
แบบเดิม
แบบใหม่
20 กรัม/ ก้าน
10 กรัม / ซอง
1 ซองมี 5 ก้าน
1 กล่องมี 4 ซอง
*(ลดปริมาณการใช้ผงสมุนไพร
ไล่ยุงได้ 60 กรัมจากรูป
แบบเดิม)
1 ก้าน/ 30-60 นาที
10 กรัมจุดได้ 5 ครั้ง
ครั้งละ 20 นาที
1 กลิ่น
4 กลิ่น ได้แก่
1) กลิ่นดั้งเดิม
1) กลิ่นดั้งเดิม
2) กลิ่นขมิ้น
3) กลิ่นขมิ้นชัน
4) กลิ่นกาแฟ
แตกหักง่ายและเป็นฝุ่นผง น้าหนักเบา
20 บาทต่อถุง
79 - 99 บาทต่อกล่อง

5. สรุปผลและการอภิปรายผล
5.1 สรุป ผลและอภิป รายผลตามวัต ถุป ระสงค์ข้อ ที่ 1 จากข้อ มูล แบบสอบถามของกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างพบว่าให้ความสาคัญในการพิจารณาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรอับดับแรก
ได้แก่ เรื่องกลิ่น โดยกลิ่นที่ให้ความสนใจคือกลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ อันดับที่สอง ได้แก่ เรื่องราคา
โดยราคาที่พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร คือ 51 – 100 บาทต่อชิ้น และการออกแบบ
ของผลิต ภัณ ฑ์ธ ูป สมุน ไพรที ่ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื ้ อ คือ มีค วามหลากหลายรูป แบบบ่ง บอก
ความเป็นสมุนไพรและให้ความสนใจต่อช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรผ่านทางตลาด
ออนไลน์ คือ Facebook
5.2 สรุป ผลและอภิป รายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์
ธูป สมุน ไพรชุม ชนบ้า นร่อ งปลายนาได้แ นวทางในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ จ ากการวิเ คราะห์
แบบสอบถามข้อ มูล ความต้อ งการของผู ้บ ริโ ภค การวิเ คราะห์ข ้อ มูล กรรมวิธ ีก ารผลิต หรือ
กระบวนการผลิต รวมกับ ผ่านแนวคิดของการแก้ปัญหาอย่า งสร้า งสรรค์ โดยการใช้ Osborn’s
checklist เพื ่อ พัฒ นารูป แบบผลิต ภัณ ฑ์ธ ูป สมุน ไพรไล่ย ุง ให้เ ป็น ลัก ษณะผงสมุน ไพรจุด ไล่ย ุง
ที ่ส ามารถตอบรับ กับ ของความต้อ งการของผู ้บ ริโ ภคในแง่ข องความหลากหลายของรูป แบบ
วิธีการจุด กลิ่น ในส่วนกรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิต นั้นสามารถลดกระบวนการในส่วน
การปั้น ขึ้น รูป และไม่ต้องใช้ย างบง ซึ่งสามารถช่ว ยลดระยะเวลาในการผลิต และมีส่ว นช่วยแก้ไข
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์เดิมที่มีปัญหาในเรื่องของ 1) ขนาดของธูปสมุนไพรมีขนาดใหญ่ 2) ระหว่างการจุดธูป
สมุนไพรจะมีกลิ่นไม้มากกว่ากลิ่นสมุนไพร 3) เก็บไว้นานจะเป็นฝุ่นผง 4) บรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ
และ 5) เรื่องของความเชื่อการจุดธูปก้านเดียวเป็นการเรียกวิญญาณ อีกทั้งยัง พัฒนาบรรจุภัณ ฑ์
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ให้มีความทันสมัยสามารถขนส่งได้ง่ายอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Panalee, J. and Thongsin, S., 2020,
p.7 ในมิติที่ว่า การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาเป็นต้องคานึงถึงเรื่องของการตอบสนอง
ของผู้บริโภค โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค และคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การตลาด
ศิลปะการออกแบบ และกระบวนการผลิต จึงทาให้เกิดแนวทางและเงื่อ นไขในการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ ตอบรับกับ ต้องการของตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิต ทั้งนี้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร ผู้วิจัยได้คานึงถึงหลักความสัมพันธ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ 1. การตลาด
ผ่านแบบสอบถามตวามต้องการของผู้บริโภค 2. กระบวนการผลิตผ่านจากการลงพื้นที่ศึกษากรรมวิธี
การผลิ ตธู ปสมุ น ไพรและการพู ดคุ ยกั บ กลุ่ มผู้ ผลิ ต 3. ศิ ลปะการออกแบบผ่ า นการใช้ Osborn’s
checklist เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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