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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลไม้ ไผ่และสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ท่เี พิ่มมูลค่าให้ กับชุมชนตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้ท่สี นใจผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบ
สอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารโดยนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์สรุปตามประเด็น ได้ แก่ แนวโน้ มผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และการใช้ วัสดุร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่ า พันธุ์ไผ่ ท่พี บ
มากที่สดุ คือ ไผ่สสี กุ ซึ่งพบได้ ท่วั ไปตามพื้นที่ ส่วนมากปลูกไว้ ขายลา ด้ านการใช้ ประโยชน์จากไม้ ไผ่ จากหน่ อและลา ได้ แก่ ทาเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ เครื่องเรือน เครื่องใช้ ในชีวิตประจาวัน ด้ านกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ประกอบด้ วย 2 วิธี คือ ผลิตภัณฑ์จากเส้ น
ตอก และผลิตภัณฑ์จากลาต้ นและกิ่ง ด้ านความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้สนใจ จานวน 246 คน พบว่า ความ
ต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ มากที่สดุ
จากนั้นกระบวนการคิดสร้ างสรรค์เพื่อกาหนดชนิดผลิตภัณฑ์ตามทฤษฎีการคิดแบบนอกกรอบ และการประเมินความคิดตามทฤษฎีของ
เดวิส เพอร์กนิ ประกอบด้ วยจุดประสงค์ โครงสร้ าง รูปแบบจาลองและเหตุผลข้ อโต้ แย้ ง สามารถสรุปได้ ผลิตภัณฑ์ คือ จักรยานไม้ ไผ่ การทา
ให้ เกิดมูลค่าเพิ่มโดยนาชิ้นส่วนจักรยานเก่ามาใช้ ร่วมกับไม่ไผ่ และร่วมกันทาต้ นแบบจักรยานไม้ ไผ่กบั คนในชุมชน
ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่ตาบลนา้ ทรงมีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจ มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีถนนเส้ นทางที่เชื่อมต่ อถึงกัน สามารถ
ส่งเสริมให้ จัดเส้ นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยจักรยานไม้ ไผ่ โดยการปั่ นเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ด้ านความพึงพอใจจากผู้
ที่สนใจ โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้สนใจ ใช้ สตู รการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของดับบลิวจีคอชแรน โดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่ม 0.20 ได้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 246 คน ค่าความพึงพอในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่ ความคิดสร้ างสรรค์ เพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์
Abstract
The main objectives of this research were to study information of bamboo; to create bamboo products adding more values for
Namsong Community, Payuhakiri District, Nakhon Sawan province; and to assess the satisfaction of people interested in those
bamboo products. The tools used in the research were interview forms and questionnaires. The documentary analysis was conducted
by summarizing aspects of product trends, product property and use of co-materials. The data analysis was presented as percentage,
Mean and Standard Deviation. The results of the research revealed that Sie-Sook bamboo was generally grown in the area and sold
as stalks. The use of bamboo shoots and stalks appeared in working utensils, furniture and household materials used in daily life. The
bamboo products consist of two kinds: products made from thin bamboo stripes and those made from stalks and branches. The demands
of bamboo products are measured by interviewing 246 samplings who indicated that daily household utensils were mostly needed.
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Following the Creative Thinking process in accordance with the ‘Think outside the Box’ theory, together with the thinking
assessment, the new conceptual idea transformed the product into a bamboo bicycle. The work was value-added-based research
which combined an old bicycle with bamboo together with ideas of people in the community to produce a bamboo bicycle prototype.
As Namsong Sub-District has interesting historical stories, natural resources and roads connected to other areas, it could promote a
bicycle route for tourism, health and recreation. This not only adds values to bamboo products by creating bamboo bikes, but also
promotes income from tourists for local people. Regarding the satisfaction of people interested in bamboo products, the sample size
was at 95% and the population proportion at 0.20. The sampling group was 246 people and the average satisfaction was at a high level.
Keywords: Bamboo Product, Creative Thinking, Value Addition, Products

บทนา
จากประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ.2558 ที่กล่ าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามแผนงาน การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาเป็ นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจแนวใหม่ ตามกรอบการวิจัย
ปี งบประมาณ 2558 (National Research Council of Thailand, 2015) ประกอบการการเปิ ดเขตการค้ าเสรี (Free Trade
Area: FTA) ที่ช่วยลดภาษีขาเข้ า ทาให้ ราคาสินค้ านาเข้ าถูกลง ถือเป็ นการเพิ่มกาลังซื้อของประชาชนทางอ้ อมทั้งการลด
ภาษีนาเข้ ายังช่วยกดดันให้ ราคาสินค้ าชนิดเดียวกันหรือสินค้ าที่สามารถใช้ ทดแทนกันได้ ท่ผี ลิตในประเทศลดราคาลงด้ วย
อันเป็ นผลมาจากการแข่งขันที่สงู ขึ้น นอกจากนี้ การลดภาษีศุลกากรยังทาให้ มีการนาเข้ าสินค้ าชนิดใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมี
การนาเข้ ามาก่อนเพราะเจอกาแพงภาษีในอดีตด้ วย ถือเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ แก่ประชาชนอีกทาง ผลกระทบจากการ
เปิ ดเสรีของกลุ่มของผู้ผลิตสินค้ าเพื่อขายในประเทศซึ่งจะต้ องแข่งขันกับสินค้ านาเข้ าที่ราคาถูกลงทาให้ ต้องมีการปรับตัว
รับการแข่งขันที่เข้ มข้ นขึ้น
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี ร้ างจากความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความสามารถของคนใน
ชุมชนได้ จากประสบการณ์ท่สี ่งสอนไว้ ในพื้นที่ และมีการสืบทอดประยุกต์ใช้ กนั อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ี
ต้ นทุนทางวัฒนธรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้ ดารงความสาคัญต่อชุมชนในพื้นที่ตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีการการใช้ ประโยชน์จากไม้ ไผ่มาช้ านาน ไม้ ไผ่เป็ นไม้ ท่ขี ้ นึ ง่ายเติบโตเร็วและมีประโยชน์หลายประการ
เนื้อไม้ มีความแข็งแรง เหนียว การยืดหด การโค้ งงอ และการสปริงตัว ซึ่งเป็ คุณสมบัติเฉพาะตัวของไม้ ไผ่ จุดด้ อย คือ
ปั ญหามอด รา และการกาหนดขนาดของข้ อปล้ องที่นามาใช้ ยากเพราะไผ่มีขนาดไม่เท่ากัน วัสดุท่นี ามาใช้ ร่วมกับไม้ ไผ่
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย (Sikka, Sikka and Chiarakul, 2015) ปั จจุบันชาวบ้ านได้ ปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตของตนมุ่งที่จะทาการเกษตรในปริมาณมากทาให้ พ้ ืนที่เดิมที่มีไผ่เกิดขึ้นเริ่มน้ อยลง รายได้ จากการตัดลาขายได้
น้ อยลง และถ้ าหากเกิดไฟป่ าจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการฟื้ นฟูถงึ 7 ปี ทั้งนี้ องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่
ไม่มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง หากชุมชนสามารถนาสิ่งที่เป็ นภูมปิ ั ญญาดั้งเดิมของตนเองมาต่อยอดพัฒนาเป็ นเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ แล้ ว นอกจากจะเป็ นประโยชน์กบั ชุมชนของตนเองแล้ วยังเป็ นตัวอย่างที่ดใี ห้ กบั ชุมชนอื่นได้
อีกด้ วย ในฐานะเป็ นทุนทางปัญญาสาหรับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นผลผลิตทางภูมปิ ัญญาของไทย
ด้ วยเหตุข้างต้ นผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาข้ อมูลไม้ ไผ่ในพื้นที่ตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อรวบรวมเรื่องราวด้ านต่างๆ ของไผ่ เช่น ด้ านคุณลักษณะ คุณสมบัติ และสร้ างสรรค์เ ป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถสร้ าง
อาชีพและรายได้ ให้ กบั ชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลไม้ ไผ่ในพื้นที่ตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ท่เี พิ่มมูลค่าให้ กบั ชุมชนตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้ท่สี นใจผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ท่เี พิ่มมูลค่าให้ กบั ชุมชนตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
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กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้ แนวคิดการคิดสร้ างสรรค์ของโรเจอร์ วอน โอช (Von Oech, 1993) ประกอบด้ วย
4 ขั้นตอน คือ
1. การหาข้ อมูล ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่
2. การสร้ างความคิดใหม่ โดยใช้ กระบวนการคิดใหม่ตามทฤษฎีการคิดแบบ Lateral Thinking (Lt) (De Bono,
2010) เป็ นกระบวนการคิดที่หลีกหนีความคิดแบบเดิมเพื่อค้ นหาสิ่งใหม่
3. การประเมินความคิด หลังจากที่ได้ รูปแบบผลิตภัณฑ์แล้ วนามาวิเคราะห์ในแง่การออกแบบที่นาไปสู่การแก้ ไข
ปรับปรุงอย่ างสรรค์ ตามแนวคิดของเดวิด เพอร์กิน (Phuvipadawat, 1994) ประกอบด้ วยการประเมิน จุ ดประสงค์
โครงสร้ าง รูปแบบจาลอง เหตุผล และข้ อโต้ แย้ ง
4. การวางแผนปฏิบัติ การวางแผนการทาต้ นแบบผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดองค์ ความรู้ส่ชู ุมชนและการประเมิน
ความพึงพอใจต่อต้ นแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่
หาข้อมูล
คิดใหม่ตามทฤษฎีการคิดแบบ Lateral Thinking (Lt) (De Bono, 2010)
สร้างความคิดใหม่

Focus

Alternative

Random word
ประเมินความคิด
วางแผนปฏิบตั ิ

Alternative

New Idea

Alternative

ใช้ หลักการประเมินของเดวิด เพอร์กนิ (Phuvipadawat, 1994)
ได้ แก่ - จุดประสงค์ - โครงสร้ าง - รูปแบบจาลอง - เหตุผลและข้ อโต้ แย้ ง
การออกแบบผลิตภัณฑ์

ขอบเขตของการวิจยั
1. ศึกษาและเก็บรวมรวมข้ อมูลคุณสมบัตขิ องไผ่จากหนังสือ งานวิจัย และอินเตอร์เน็ต
2. การสัมภาษณ์ผ้ ู สูงอายุ ในท้ อ งถิ่น เกี่ยวกับ บริบ ทชุ ม ชน ทรัพ ยากรในท้ องถิ่น สิ่งประดิษ ฐ์ หั ต ถกรรมท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ท่ีผลิตและพัฒนาในอดีตและที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปั จจุ บัน จานวน 22 คน
โดยกาหนดผู้ให้ ข้อมูลเป็ นตัวแทนจากหมู่บ้านๆ ละ 2 คน
3. สัมภาษณ์ผ้ ทู ่ผี ลิตในปัจจุบนั เกี่ยวกับวัตถุดบิ ที่นามาผลิต วิธกี ารผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ จานวน
11 คน โดยกาหนดผู้ให้ ข้อมูลเป็ นตัวแทนจากหมู่บ้านๆ ละ 1 คน
4. การสร้ างผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ท่เี พิ่มมูลค่าให้ กบั ชุมชน จานวน 1 ชนิด
5. กลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ ในการสอบถามความต้ อ งการใช้ ผ ลิภั ณ ฑ์จ ากไม้ ไผ่ จ านวน 246 คน และสอบถามความ
พึงพอใจต่อต้ นแบบผลิตภัณฑ์จากไม่ไผ่ จานวน 246 คน ผู้วิจัยใช้ สตู รการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของกรณี
ไม่ทราบกลุ่มประชากร (Koonkaew, 2017) โดยใช้ สูตรของดับบลิวจีคอชแรน และกาหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
สัดส่วนของประชากรที่ผ้ วู ิจัยต้ องการสุ่ม 0.20
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ วย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างสาหรับสัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุในท้ องถิ่น และสัมภาษณ์ผ้ ทู ่ผี ลิตในปัจจุบนั

53

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(3)

2. แบบสอบถามความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ โดยแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่ งออกเป็ น 2 ตอน ประกอบด้ วย ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความ
ต้ องการใช้ ผลิภัณฑ์จากไม้ ไผ่ และปั ญหาจากการใช้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ โดยนาแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์องการวิจัย เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ ไขและหาค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) 0.90 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ โดยใช้ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน ประกอบด้ วย ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ โดยนาแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์องการวิจัย เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ ไขและหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (IOC) 0.81 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาจากข้ อมูลที่เป็ นเอกสาร โดยศึกษาจากบทความ วารสาร และงานวิจัยที่มผี ้ ศู ึกษาไว้ ในแง่มุมต่างๆ และการ
สืบค้ นตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่จากอินเตอร์เน็ต
2. ลงพื้นที่สมั ภาษณ์ผ้ ูสงู อายุและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ในพื้นที่ตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โดยข้ อคาถามตามโครงสร้ างของแบบสอบถาม ผู้วิจัยเป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูลลงในแบบสัมภาษณ์
3. เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ โดยผู้วิจัยได้ นาไปสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชน ณ ถนนคนเดินนครสวรรค์ และตลาดนัดหน้ าค่ายจิรประวัตนิ ครสวรรค์
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อต้ นแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ โดยผู้วิจัยได้ นาไป
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชน ณ ถนนคนเดินนครสวรรค์ และตลาดนัดหน้ าค่ายจิรประวัตนิ ครสวรรค์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยนาข้ อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
สรุปตามประเด็นต่างๆ ได้ แก่ แนวโน้ มผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ และการใช้ วัสดุร่วมต่างๆ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสัมภาษณ์มาทาการสังเคราะห์สรุปตามประเด็น
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้ ในการออกแบบต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ระดับความพึงพอใจของผู้ท่สี นใจที่มตี ่อที่มผี ลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่เป็ นรายด้ านและภาพรวมทุกด้ าน
ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาข้อมูลไม้ไผ่ตาบลน้ าทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
1.1 ผลการศึกษาและเก็บรวมรวมข้ อมูลความหลากหลายทางพันธุไ์ ม้ ไผ่ท่พี บในพื้นที่จากหนังสือ งานวิจัย และ
อินเตอร์เน็ต พบว่า พันธุไ์ ผ่ท่พี บในพื้นที่ตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ แก่
ไผ่ดา เป็ นไม้ ประดับขนาดเล็ก แตกกอเป็ นพุ่มแน่ น สูง 1-2 เมตร ลาผอมเล็ก แต่ละปล้ องยาว 20-30
เซนติเมตร ผิวเกลี้ยงสีเขียวอมม่วง ใบเรียบเขียว ใบเล็กออกสองข้ าง ก้ านรูปคล้ ายใบเฟิ ร์น ลาไผ่ขณะที่อ่อนเป็ นสีเขียว
เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็ นสีดา
ไผ่นวล ไผ่เป็ นพันธุไ์ ม้ ยืนต้ น ลาต้ นแตกเป็ นกอเป็ นไม้ พุ่มเล็กถึงขนาดใหญ่ กอหนึ่งมีประมาณ 20-25 ต้ น
พอลาต้ นมีความสูงประมาณ 5-15 เมตร ลักษณะลาต้ นเป็ นข้ อปล้ อง ผิวเกลี้ยงแข็งมีสเี ขียวหรือเหลืองแถบเขียว ขนาด
54

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(3)

สีข้ นึ อยู่กบั พันธุแ์ ละชนิด ใบเป็ นใบเดี่ยวกว้ างประมาณ 1-2 นิ้ว ยาวประมาณ 5-12 นิ้ว ออกดอกเป็ นช่อตามปลายยอด
เมื่อไผ่ออกดอกไผ่จะตาย ชาวบ้ านทั่วไปเรียกไผ่ตายขุย คือ ตายทั้งตระกูล ผลหรือลูก คล้ ายเมล็ดข้ าวสาร
ไผ่สีสุก เป็ นไผ่ชนิดที่สงู ใหญ่ ลาต้ นสีเขียวสด หน่อสีเทาอมเขียว ปล้ องมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร
ยาว 10-30 เซนติเมตร บริเวณข้ อมีก่งิ คล้ ายหนามหน่อมีขนาดใหญ่ มีขนสีนา้ ตาล นา้ หนักหน่อประมาณ 3-4 กิโลกรัม
ไผ่ชนิดนี้มีเนื้อหนาแข็งแรง ทนทานและเหนียว จึงนิยมนาไปใช้ ประโยชน์มากกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะทาเครื่องจักสาร
เฟอร์นิเจอร์ นั่งร้ านในการก่อสร้ าง และนอกจากนี้ส่วนโคนของลาต้ นยังนิยมใช้ ทาไม้ คานสาหรับหาบหามได้ ดมี าก
ไผ่เลี้ ยง เป็ นไผ่ท่มี ีลาต้ นขนาดกลาง ลาต้ นตรง เปลาสีเขียว โดยเฉพาะบริเวณข้ อจะปรากฏสีเขียวเด่นชัด
ไม่มีหนาม จะแตกกิ่งบริเวณยอดของลา ลามีความยาวประมาณ 8-10 เมตร ความโตของลา 3-8 เซนติเมตร เป็ นไผ่
ที่มีลักษณะเป็ นกอลามีความสวยงามและแข็งแรง ใช้ เป็ นแนวป้ องกันลมได้ ดี ส่วนหน่ออ่อนจะมีเปลือกหุ้มเป็ นสีเหลือง
หรือเขียวอมเหลืองห่อหุ้ม เป็ นไผ่ท่มี เี นื้อหนาเกือบตลอดทั่วลา จึงมีความแข็งแรงสามารถรองรับนา้ หนักได้ มาก
ไผ่รวก เป็ นไผ่ท่มี ลี าต้ นขนาดเล็ก มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2-7 เซนติเมตร สูงประมาณ 5-10 เมตร แตกกอ
เป็ นพุ่มแน่นพอประมาณ ลาต้ นนิยมทาวัสดุก่อสร้ าง ไม้ คา้ ยันต้ นไม้ และใช้ ทาเยื่อกระดาษ หน่อใช้ รับประทานได้ ส่วนใหญ่
เก็บถนอมด้ วยวิธที าหน่อไม้ ปีบ และไผ่รวกดา พบมากในภาคเหนือ ลาต้ นมีสเี ขียวเข้ ม ผิวเรียบเป็ นมัน มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง
4-7 เซนติเมตร ปล้ องยาว 23-30 เซนติเมตร ลาต้ นสูง 10-15 เมตร
ไผ่หวาน หรือ ไผ่บง เป็ นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอเป็ นกลุ่มแน่น ลาอ่อนมีสเี ขียวใบไม้ ลาแก่
จะมีสเี ขียวแก่ ลาต้ นมักมักมีลักษณะคดงอ มีการแตกกิ่งจานวน 2-5 กิ่งตลอดลา ลาต้ นมีเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-5
เซนติเมตร สูงประมาณ 5-8 เมตร บริเวณเหนือข้ อเล็กน้ อยจะเห็นเป็ นแถบวงแหวนสีขาวรอบลาชัดเจน และมีราก
อากาศอยู่รอบๆ ข้ อ ลักษณะที่สงั เกตง่ายที่สดุ คือ ครีบกาบทั้งสองข้ างของกาบหุ้มลาจะมีขนาดไม่เท่ากัน และมีรูปทรง
ต่างกัน ซึ่งปกติครีบกาบของไผ่ชนิดอื่นจะมีขนาดเท่ากันหรือเหมือนกัน
1.2 ผลการสัมภาษณ์ผ้ ูสงู อายุในท้ องถิ่น ผู้ท่ผี ลิตในปั จจุ บันเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นามาผลิต วิธกี ารผลิต และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ พบว่า พันธุไ์ ผ่ท่พี บในพื้นที่ตาบลนา้ ทรง มากที่สดุ คือ ไผ่สสี กุ พบได้ ท่วั ไปตามพื้นที่ ซึ่งเป็ น
ที่ดินที่ไม่ทาการเกษตรอย่างอื่นปลูกไว้ ขายลา ปัญหาที่พบ คือ การเกิดไฟไหม้ ป่าไผ่ ซึ่งส่งผลกระทบถึงดิน ทาให้ ดนิ ใน
พื้นที่ไฟไหม้ ถึงไม่สามารถทาการเกษตรอย่ างอื่นได้ การใช้ ประโยชน์จากไม้ ไผ่ ในพื้นที่ตาบลนา้ ทรงจะใช้ ประโยชน์จาก
หน่ อและลา เช่ น ใช้ ทาเครื่องมือประกอบอาชีพ เช่ น ทาคอกวัว ฆ่อง กับดักหนู ทาเครื่องเรือน เช่ น โต๊ะ ทาแคร่ ทา
เครื่องใช้ ในชีวิตประจาวัน เช่น กระด้ ง ก้ านธูป
2. ผลการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่เพิม่ มู ลค่าให้กบั ชุมชนตาบลน้ าทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2.1 ผลการหาข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่มี ีจาหน่ายในท้ องตลาด พบว่า กรรมวิธกี ารผลิตผลิตภัณฑ์
จากไม้ ไผ่ประกอบด้ วย 2 วิธี คือ วิธีแรก คือ ผลิตภัณฑ์จากเส้ นตอก โดยมาทาการจักสานสาหรับการบริโภค ใช้ เป็ นภาชนะ
ใช้ เป็ นเครื่องตวง ใช้ เป็ นเครื่องเรือนและเครื่องปูลาด ใช้ ป้องกันแดดฝน ใช้ เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีและศาสนา วิธีที่สอง
คือ การผลิตภัณฑ์จากลาต้ นและกิ่ง ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ เครื่องเรือน เครื่องประดับ
2.2 ผลการศึกษาคุณสมบัตขิ องไม้ ไผ่ และวัสดุร่วมที่ใช้ ในการออกแบบ
ไม้ ไผ่ เป็ นไม้ ท่ขี ้ นึ ง่ายและเติบโตเร็วขึ้นได้ ดีในทุกสภาวะอากาศดารงอยู่ได้ ในพื้นดินทุกชนิด ที่สาคัญ คือ
ไผ่เป็ นพันธุไ์ ม้ ท่อี านวยประโยชน์ท้งั ทางตรงและทางอ้ อม เนื้อไม้ ความแข็งแรง ความเหนียว การยืดหด ความโค้ งงอ
และการสปริงตัว ซึ่งเป็ นคุณลักษณะประจาตัวของไม้ ไผ่ จุดด้ อยของไม้ ไผ่ คือ มอด รา ขึ้นได้ ง่าย และการกาหนดขนาด
ของข้ อปล้ องที่นามาใช้ เป็ นไปได้ ยากเพราะไผ่มีขนาดไม่ เท่ ากัน วัสดุท่ีสามารถนามาใช้ ร่วมกับไม้ ไผ่ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มหี ลากหลาย เช่น ผ้ า ไม้ เหล็ก หนัง พลาสติก
2.3 ผลการศึกษาความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่ จากลุ่มตัวอย่างจานวน 246 คน สรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์
รายการ
ท่านเคยซื้ อผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่หรือไม่

ท่านสนใจผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ประเภทใดมากที่สุด

ปั จจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

เคยซื้อ
ไม่เคยซื้อ
รวม
ประเภทของที่ระลึก
ประเภทของใช้
ของตกแต่งบ้ าน
ประเภทภาชนะ
อื่นๆ
รวม
ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
ซื้อเพื่อใช้ เอง
ซื้อเพื่ออนุรักษ์
ซื้อเพราะราคาถูก
อื่นๆ
รวม

ความถี่
204
42
246
49
138
44
13
2
246
59
161
2
22
2
246

ร้อยละ
82.90
17.10
100.00
19.90
56.10
17.90
5.30
0.80
100.00
24.10
65.40
0.80
8.90
0.80
100.00

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ ร้ อยละ 82.9 ไม่เคยซื้อ ร้ อยละ 17.1 ด้ าน
สนใจผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ประเภทของใช้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 56.1 และซื้อเพื่อใช้ เองมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 65.4
ตารางที่ 3 ปัญหาจากการใช้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่
รายการ

ปั ญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

รวม

มอด
รา
ทาความสะอาดยาก
เสี้ยน
อายุการใช้ งานสั้น
ซ่อมแซมยาก
อื่นๆ

ความถี่
119
83
16
11
10
6
1
246

ร้อยละ
48.40
33.70
6.50
4.50
4.10
2.40
0.40
100.00

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามพบปั ญหาของผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่มากที่สุด คือ มอด คิดเป็ นร้ อยละ
48.4 รองลงมา คือ รา ร้ อยละ 33.7 ดังนั้น จึงสามารถสรุปผลจากการศึกษาความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่ สุ่มตัวอย่าง
จากผู้สนใจ จานวน 246 คน โดยใช้ แบบสอบถาม ณ ถนนคนเดินนครสวรรค์ และตลาดนัดหน้ าค่ายจิรประวัตนิ ครสวรรค์
สรุปข้ อมูลเพื่อนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ ประเภทของใช้ แต่เนื่องจากของใช้ มหี ลาย
ประเภท จึงใช้ กระบวนการสร้ างความคิดใหม่เพื่อกาหนดชนิดผลิตภัณฑ์ต่อไป
2.4 สรุป การสร้ างความคิดใหม่ ได้ แนวทางสาหรับการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ตามทฤษฎีการคิดแบบ Lateral
thinking (Lt) นามาสรุปกาหนดประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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รูปที่ 1 แสดงการคิดตามทฤษฎีการคิดแบบ Lateral thinking (Lt)

ดังนั้น จึงสรุปได้ ว่า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ ท่จี ะนามาสร้ างสรรค์เพื่อให้ เกิด มูลค่าเพิ่ ม ได้ แก่ จักรยานไม้ ไผ่
โดยโครงจักรยานเก่าที่ชารุดและเสียหา มาใช่ ร่วมกับไม้ ไผ่ ท่ีมีอยู่ในท้ องถิ่น โดยคนในชุมชนมีความสามารถด้ านใช้
ประโยชน์จากไม้ ไผ่ท่เี ป็ นลาต้ นมากกว่าการจักสาน
2.5 สรุปประเมินความคิด
การวิเคราะห์งานออกแบบที่นาไปสู่การแก้ ไขปรับปรุง: จักรยานไม้ ไผ่
2.5.1 จุดประสงค์: ใช้ ป่ันเพื่อออกกาลังกาย
2.5.2 โครงสร้ าง: ยานพาหนะประเภทรถที่มีล้อ 2 ล้ อ ล้ อหนึ่งอยู่ ข้างหน้ าและอีกล้ อหนึ่งอยู่ ข้างหลั ง
มีโครงเหล็กเชื่อมล้ อหน้ ากับล้ อหลัง มีคนั บังคับด้ วยมือติดตั้งอยู่บนล้ อหน้ า ขับเคลื่อนด้ วยกาลังคนผู้ข่ซี ่ึงใช้ เท้ าถีบบันได
รถให้ ว่งิ
2.5.3 รูปแบบจาลอง: มีลักษณะ ดังนี้

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบจาลองจักรยาน
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2.5.4 เหตุผล: ยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้ พลังงานกลหรือใช้ แรงกายคนในการขับเคลื่อนประหยัดพลังงาน
แก๊สและนา้ มันในการใช้ ยานพาหนะในการเดินทาง
การดัดแปลงให้ เกิดมูลค่ าเพิ่ม โดยนาจักรยานเก่ามาใช้ ร่วมกับไม่ ไผ่ ในท้ องถิ่นมาสร้ างให้ เกิดมูลค่าเพิ่ ม
ให้ กบั ผลิตภัณฑ์
2.6 สรุปการวางแผนปฏิบตั ิ
การสร้ างต้ นแบบผู้วิจัย ร่ วมสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ร่วมกับชุมชนในพื้ นที่ตาบลนา้ ทรง อาเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยนารูปแบบที่ผ่านการคัดเลือกแบบจากกระบวนการคิดแบบสร้ างสรรค์ และการประเมิน
ความคิดมาร่างแบบและร่วมกันทาต้ นแบบจักรยานไม้ ไผ่ โดยใช้ โครงสร้ างจากจักรยานเก่าและไม้ ไผ่ในชุมชน

รูปที่ 3 แสดงการทาต้ นแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ร่วมกับชุมชน

รูปที่ 4 แสดงการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

3. สรุปประเมินความพึงพอใจจากผูท้ ี่สนใจ
เมื่อได้ ต้นแบบจักรบานไม้ ไผ่ ท่รี ่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและคนในชุมชนตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ จึงนาไปประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากการประเมินผลความพึงพอใจที่มตี ่อผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ท่ไี ด้ ทาต้ นแบบ
กับกลุ่มเป้ าหมาย
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ตารางที่ 4 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
145
101
246

ร้อยละ
58.94
41.06
100.00

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 58-94 และเพศหญิง ร้ อยละ 41.06
ตารางที่ 5 แสดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
น้ อยกว่า 20 ปี
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี
56-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
55
83
35
21
10
12
6
6
6
12
246

ร้อยละ
22.36
33.74
14.23
8.52
4.07
4.88
2.44
2.44
2.44
4.88
100.00

จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 20-25 ปี ร้ อยละ 33.74 และน้ อยกว่า 20 ปี ร้ อยละ 22.36 และ
อายุ 26-30 ปี ร้ อยละ 14.23
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ท่ไี ด้ ทาต้ นแบบกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยทาการประเมิน
รายด้ านและรวมทุกด้ าน นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียงโดยแบ่งเกณฑ์ โดยแบ่งเกณฑ์ ดังนี้ 4.50-5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สดุ 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
ปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้ อย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจ
ข้อ

รายการ

มากที่สุด

1.
หน้าที่ใช้สอย
1.1 ตอบสนองความต้ องการ
53
1.2 ใช้ งานได้ ทุกเพศทุกวัย
41
2.
ความสวยงามน่าใช้
2.1 ความสวยงามโดดเด่น
19
2.2 รูปแบบดึงดูดความสนใจ
40
2.3 ผลิตภัณฑ์ส่อื ถึงงานไม้ ไผ่
75
3.
ความสะดวกสบายในการใช้
3.1 ใช้ งานได้ ง่ายไม่ซับซ้ อน
109
3.2 เหมาะสมกับสรีระร่างกาย
36
4.
ความปลอดภัย
4.1 วัสดุมีความแข็งแรง
63
4.2 โครงสร้ างมีความแข็งแรง
62
4.3 สามารถรับนา้ หนักได้ ดี
55

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

143
93

42
63

8
9

0
0

76
105
49

119
88
114

32
13
8

0
0
0

120
64

15
111

2
32

0
3

104
107
87

66
68
74

13
9
30

0
0
0

ค่าเฉลีย่
3.99
3.98
4.00
3.71
3.67
3.70
3.78
3.88
4.37
3.40
3.82
3.88
3.90
3.68

ค่า
S.D.
0.10
0.72
0.86
0.07
0.80
0.80
0.92
0.21
0.64
0.93
0.07
0.85
0.82
0.96

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มากที่สุด
5.
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
5.1 วัสดุท่ใี ช้ มีความทนทาน
63
87
5.2 โครงสร้ างไม่ซับซ้ อน
116
121
5.3 ใช้ วัสดุท่มี ีในท้ องถิ่น
128
52
ค่าเฉลีย่ รวมทุกด้าน

87
9
49

9
0
17

น้อยที่สุด
0
0
0

ค่าเฉลีย่
4.15
3.83
4.43
4.18
3.91

ค่า
S.D.
0.20
0.85
0.57
0.98
0.13

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้ท่สี นใจต่อผลิตภัณฑ์จักรยานไม้ ไผ่
ด้ านหน้ าที่ใช้ สอย ความสวยงามน่าใช้ ความปลอดภัย และวัสดุและกรรมวิธกี ารผลิตที่ผ่านการคิดจากกระบวนการคิด
สร้ างสรรค์ โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้สนใจโดยใช้ แบบสอบถาม จานวน 246 คน โดยค่าความพึงพอในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.91) โดยค่าความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สองอันดับแรก คือ ด้ านวัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต ( x = 4.15)
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และหน้ าที่ใช้ สอย ( x = 3.99) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการจัดทาต้ นแบบผลิตภัณฑ์จักรยานไม้ ไผ่ร่วมกับชุมชน คือ การนาเทคนิคการเชื่อมไม้ ไผ่ด้วย
อีพอ็ กซี่เรซิ่น ใช้ กบั งานอื่นๆ ได้ แก่ การต่อเรือ เพราะในพื้นที่ประสบปั ญหานา้ ท่วมและใช้ เรือสาหรับหาปลาในบริเวณ
หนองนา้ ทรง และแม่นา้ เจ้ าพระยา นอกจากนี้ สามารถนาเทคนิคการพันเชือก การเคลือบผิว มาใช้ ในการทาฝักมีดได้ ด้วย
ทั้งนี้ ในเขตพื้ นที่ตาบลน้าทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจ มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และมีถนนเส้ นทางที่เชื่อมต่อถึงกัน จึงมีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ จัดเส้ นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ด้วยจักรยานไม้ ไผ่โดยการปั่นเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
อภิปรายผลการวิจยั
ตาบลนา้ ทรง พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลเป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่นา้ เจ้ าพระยาไหลผ่าน มีลาคลองและหนองนา้ ตามธรรมชาติ
หลายแห่งเหมาะแก่การทาการเกษตร สภาพอากาศโดยทั่วไปอากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีแม่นา้ เจ้ าพระยาไหลผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่นี ่าสนใจของตาบลนา้ ทรง คือ หนองนา้ ทรง เป็ นหนองนา้ ขนาดใหญ่ เป็ นหนองนา้ ที่มี
พันธุป์ ลามากมายหลายชนิด พันธุไ์ ผ่ท่พี บในพื้นที่ตาบลนา้ ทรง ได้ แก่ ไผ่ดา ไผ่นวล ไผ่สสี กุ ไผ่เลี้ยง และไผ่รวก อายุไผ่
ตัดขายลาต้ องเป็ นไผ่ท่มี ีอายุ 3 ปี ขึ้นไป ถ้ าไฟไหม้ ต้องใช้ เวลาฟื้ นฟู 7 ปี ราคาลาละ 40 ถึง 60 บาท ปั จจุ บันป่ าไผ่ใน
ชุมชนเริ่มลดลงเพราะเปลี่ยนพื้นที่มาทาการเกษตร เพราะรายได้ ท่ไี ด้ จากการตัดลาขายได้ น้อยพร้ อมกับถูกขโมยหน่ อ
ไปขายทาให้ เหลือหน่อมีขนาดเล็กจึงได้ ลาไม้ ไผ่ขนาดเล็กและปัญหาไฟไหม้ ป่าไผ่ การใช้ ประโยชน์จากไม้ ไผ่ โดยใช้ หน่อ
และลา เช่น ใช้ ทาเครื่องมือประกอบอาชีพ เช่น ทาคอกวัว ฆ่อง กับดักหนู ทาเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ ทาแคร่ ทาเครื่องใช้
ในชีวิตประจาวัน เช่ น กระด้ ง ทาก้ านธูป การวิเคราะห์ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณ ฑ์จากไม้ ไผ่ประกอบด้ วย 2 วิธี คือ
ผลิตภัณฑ์จากเส้ นตอก และผลิตภัณฑ์จากลาต้ นและกิ่ง ไม้ ไผ่ เป็ นไม้ ท่ขี ้ นึ ง่ายและเติบโตเร็ว ขึ้นได้ ดใี นทุกสภาวะอากาศ
ดารงอยู่ได้ ในพื้นดินทุกชนิด ที่สาคัญ คือ ไผ่เป็ นพันธุไ์ ม้ ท่มี ปี ระโยชน์หลายประการทั้งทางตรงและทางอ้ อม เนื้อไม้ ความ
แข็งแรง ความเหนียว การยืดหด ความโค้ งงอ และการสปริงตัว ซึ่งเป็ นคุณลักษณะประจาตัวของไม้ ไผ่ จุดด้ อยของไม้ ไผ่
คือ มอด รา ขึ้น ได้ ง่าย ซึ่ งสอดคล้ องกับ Sikka, Sikka and Chiarakul (2015) ในประเด็น จุ ด เด่ น เห็น ว่ า เป็ นวัส ดุ
ธรรมชาติ จุดด้ อยที่เห็นว่า มีปัญหามอด รา และการกาหนดขนาดของข้ อปล้ องที่นามาใช้ เป็ นไปได้ ยาก เพราะไผ่มขี นาด
ไม่เท่ากัน วัสดุท่สี ามารถนามาใช้ ร่วมกับไม้ ไผ่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นเหล็ก ซึ่งเป็ นวัสดุท่ี
สามารถนากลับมารีไซเคิลได้ พลาสติก กระดาษ ไม้ หรือจะเป็ นวัสดุ ที่ย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ ความต้ องการใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชน ณ ถนนคนเดินนครสวรรค์ และตลาดนัดหน้ าค่ายจิรประวัตนิ ครสวรรค์ จานวน
246 คน ซึ่ งสอดคล้ องกับ Chanawangsa and Samannachart (2014) การศึ กษาพฤติ กรรมและความต้ องการของ
ผู้บริโภคและความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์อ่นื อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปผลจากการศึกษาความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ คือ ประเภท
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ของใช้ แต่เนื่องจากของใช้ มีหลายประเภทจึงนาไปใช้ ในกระบวนการสร้ างความคิดใหม่เพื่อกาหนดผลิตภัณฑ์ โดยใช้
ประเมินความคิดของ Von Oech (1993) ในด้ านจุดประสงค์ โครงสร้ าง รูปแบบจาลองและเหตุผลข้ อโต้ แย้ ง สรุปได้ ว่า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่เี พิ่มมูลค่าให้ กบั ชุมชน ได้ แก่ จักรยานไม้ ไผ่ จากนั้นวิเคราะห์งานออกแบบที่นาไปสู่การแก้ ไขปรับปรุง
จักรยานไม้ ไผ่ โดยการดัดแปลงให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการนาจักรยานเก่าที่ชารุดมาใช้ ร่วมกับไม่ไผ่ช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ได้ การสร้ างต้ นแบบผู้วิจัยร่วมสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่โดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยนารูปแบบ
ที่ผ่านการคัดเลือกแบบจากกระบวนการความคิดแบบสร้ างสรรค์ และการประเมินความคิด มาร่างแบบ และร่วมกันทา
ต้ นแบบจักรยานไม้ ไผ่ โดยใช้ โครงสร้ างจากจักรยานเก่าและไม้ ไผ่ในชุมชน
การประเมินความพึงพอใจจากผู้ท่สี นใจ ระดับความพึงพอใจของผู้ท่สี นใจต่อผลิตภัณฑ์จักรยานไม้ ไผ่ ด้ านหน้ าที่ใช้
สอย ความสวยงามน่ าใช้ ความปลอดภัย และวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่ผ่านการคิดจากกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้สนใจโดยใช้ แบบสอบถาม จานวน 246 คน ระดับความพึงพอในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับ
ความพึ งพอใจต่ อผลิตภัณ ฑ์สองอันดับแรก คือ ด้ านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และหน้ าที่ใช้ สอย ซึ่งสอดคล้ องกับ
Comwong (2013) ในด้ านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่สี าคัญที่สดุ เป็ นอันดับแรกที่ต้องคานึง ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้ อง
มีหน้ าที่ใช้ สอยถูกต้ องตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ คือ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
สะดวกสบาย และสอดคล้ องกับ Khunprab, Saributr and Khiaomang (2015) ที่กล่ าวไว้ ว่า โดยมีปัจจัยทั้ง 5 ด้ าน
ประกอบด้ วย ปัจจัยด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปั จจัยด้ านคุณค่าทางจิตใจ ศิลปะพื้นบ้ าน ปัจจัยด้ านการใช้ สอย
ปัจจัยด้ านต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้ านการเพิ่มมูลค่า
ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่ตาบลนา้ ทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและมีถนนเส้ นทางที่เชื่อมต่อถึงกัน จึงมีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ จัดเส้ นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ด้วยจักรยานไม้ ไผ่โดยการปั่ นเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ซึ่งสอดคล้ องกับ Bunyarit (2017) การศึกษาต้ นแบบ
เส้ นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวที่ชุมชนต้ องการ นอกจากจะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่ด้วยการสร้ างสรรค์
เป็ นจักรยานไม้ ไผ่ ยังได้ ส่งเสริมให้ คนในท้ องที่ได้ มรี ายได้ จากนักท่องเที่ยวอีกด้ วย
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