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บทที ่5 
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกจิชุมชนท้องถิน่จังหวัดเชียงใหม่  

ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 

 การวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็ง
ของชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคม
อาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน โดยเร่ิมจากการน าแผนไปสู่การด าเนินงานการ
ประเมินผล และขอ้เสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1 กระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 กระบวนการก าหนดกลยทุธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนประกอบไปดว้ย5ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
 (2)  ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์  เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั หรือ การท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องว่าง 
และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยทุธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  
 (3) การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควร
จะด าเนินงาน ทั้งในส่วนของงานประจ าและงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได ้
การจดัสรรทรัพยากร และการจดัท าเอกสารแผน 
 (4)  วธีิการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
  (5)  ผลการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน  เป็น
ขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับการปรับกลยุทธ์
และแผนต่อไป 
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 5.1.1 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร โดยปัจจยัสภาพแวดลอ้ม

ภายในหน่วยงาน ประกอบดว้ย จุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน 

ประกอบดว้ย โอกาสและอุปสรรค มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.1 – 5.2 

ตารางท่ี 5.1 การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานเรียงตามล าดบัน ้าหนกัความส าคญั 
 

ล าดับ ปัจจัยภายใน ประเภท 
ปัจจัยภายใน 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

S.D. 

1 ประชาชนและบุคลากรขาดความรู้ความ
เขา้ใจ เช่น ความรู้ดา้นภาษาอาเซียน 

จุดอ่อน 24.32 0.32 

2 การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ
ในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน
ในทอ้งถ่ิน โดยเนน้สินคา้ท่ีมาจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

จุดแขง็ 13.51   0.53 

3 ขาดงบประมาณสนบัสนุน จุดอ่อน 13.51   0.53 
4 ใหค้วามรู้บุคลากรภายในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองการ
ส่งเสริมธุรกิจชุมชน เช่น ภาษาในการ
ประกอบธุรกิจ 

จุดแขง็ 10.81   0.52  

5 การพฒันาผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานสินคา้ของชุมชนให้
เป็นท่ียอมรับ โดยการใชว้ตัถุดิบใน
ทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ์ 

จุดแขง็ 10.81   0.52 

6 นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง จุดอ่อน 8.11   0.48 
7 การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับ

สินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น 
การจดัตลาดนดัในชุมชน (ถนนคนเดิน) 

จุดแขง็ 8.11   0.48 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.1  การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานเรียงตามล าดบัน ้าหนกั 

                     ความส าคญั (ต่อ) 
 

ล าดับ ปัจจัยภายใน ประเภท 
ปัจจัยภายใน 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

S.D. 

8 ขาดเทคโนโลยใีนการผลิต จุดอ่อน 5.41   0.42  
9 ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจดัเตรียม

ศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในชุมชน 
จุดแขง็ 5.41   0.42 

10 ประชาชนในพื้นท่ีขาดความสนใจ และ
ขาดการมีส่วนร่วม 

จุดอ่อน 0.00 0.00 

รวม   100.00 - 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 5.1 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน เป็น

การเรียงล าดบัความส าคญัจากการให้น ้ าหนกัคะแนนจะเห็นวา่ ปัจจยัภายในท่ีมีล าดบัความส าคญั

มากท่ีสุดคือ 1)ประชาชนและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เช่น ความรู้ด้านภาษาอาเซียน 

(24.32%) โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.32 รองลงมา คือ 2)การสนับสนุนในเร่ือง

ของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนใน

ท้องถ่ิน โดยเน้นสินค้าท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน (13.51% , S.D. = 0.53)  3)ขาดงบประมาณ

สนบัสนุน (13.51%, S.D. = 0.53)  4)ใหค้วามรู้บุคลากรภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ือง

การส่งเสริมธุรกิจชุมชน เช่น ภาษาในการประกอบธุรกิจ (10.81%, S.D. = 0.52) 5)การพฒันา

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าของชุมชนให้เป็นท่ียอมรับ โดยการใช้

วตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ์ (10.81%, S.D. = 0.52) 6)นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง (8.11%, 

S.D. = 0.48) 7)การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อรองรับสินคา้และผลิตภณัฑภ์ายในชุมชน เช่น การ

จดัตลาดนัดในชุมชน(ถนนคนเดิน)(8.11%, S.D. = 0.48) 8)ขาดเทคโนโลยีในการผลิต(5.41%, 

S.D. = 0.42) และ 9)ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การจัดเตรียมศูนย์บริการท่องเท่ียวในชุมชน

(5.41%, S.D. = 0.42) 

 



154 
 

ตารางท่ี 5.2  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเรียงตามล าดับน ้ าหนัก
 ความส าคญั 
 

ล าดับ ปัจจัยภายนอก ประเภท 
ปัจจัยภายนอก 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

SD 

1 ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
และการตลาด 

อุปสรรค 20.45   0.32 

2 การส่งเส ริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

โอกาส 18.18   0.42  

3 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ โอกาส 18.18   0.42 
4 งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐไม่

เพียงพอ 
อุปสรรค 13.64   0.52  

5 การประชาสัมพนัธ์ โอกาส 11.36   0.53  
6 จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ

พฒันาทกัษะอาชีพใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจใน
ชุมชน 

โอกาส 6.82   0.48  

7 ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อุปสรรค 6.82  0.48  

8 ขาดบุคคลสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อุปสรรค 4.55   0.42  
9 ขาดช่องทางทางการตลาด อุปสรรค 0.00 0.00    
10 ขาดเอกลกัษณ์ในสินคา้ และผลิตภณัฑ์ อุปสรรค 0.00 0.00    
รวม   100.00 - 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.2 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน เป็น
การเรียงล าดบัความส าคญัจากการใหน้ ้าหนกัคะแนนจะเห็นวา่ ปัจจยัภายนอกท่ีมีล าดบัความส าคญั
มากท่ีสุดคือ 1)งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ (20.45%) โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.32 รองลงมา คือ 2)การส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน(18.18%, S.D. = 0.42) 
3) การประชาสัมพนัธ์ (138.18%, S.D. = 0.42) 4) ขาดบุคคลสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (13.64%, 
S.D. = 0.52) 5)ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ (11.36%,S.D. = 0.53) 6)จดักิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะอาชีพให้แก่กลุ่มธุรกิจในชุมชน (6.82%, S.D. = 0.48) 7)ประชาชนขาด
จิตส านึกและขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (6.82%, S.D. = 0.48) และ 8) 
ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละการตลาด (4.55%, S.D. = 0.42) 
 

5.1.2 ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยทุธ์ (identifying the facing the strategic issue 

organization)  

 เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่าง ๆ เข้าด้วยกนั หรือ การท า 
SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยทุธ์ทั้งในเชิงรับและ
เชิงรุก  
 การน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีได้ให้น ้ าหนักความส าคญัของปัจจยั
ภายในมาก าหนดกลยุทธ์นั้น ชุมชนไดพ้ิจารณาจากปัจจยัภายในท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากเป็น
ล าดับต้น ๆ เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ เน่ืองจากเป็นปัจจยัเด่นท่ีชุมชนเห็นถึงความส าคัญ
สามารถน าไปพฒันาเป็นกลยทุธ์ได ้โดยรายละเอียดปัจจยัภายในดา้นจุดแขง็ท่ีชุมชนพิจารณาเลือก
คือ การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้าง
รายไดใ้ห้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเน้นสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และดา้นจุดอ่อน คือ 
ประชาชนและบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น ความรู้ดา้นภาษาอาเซียนส่วนปัจจยัภายนอกท่ี
จะน ามาก าหนดกลยุทธ์นั้น ด้านโอกาสชุมชนได้พิจารณาเลือก คือ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และด้านอุปสรรค คือ ขาดบุคคลสืบทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินสามารถน าไปก าหนดกลยทุธ์ทั้ง 4 ประเภท ต่อไป 
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 5.1.3 การก าหนดกลยุท ธ์  (formulating strategiesand plans to manage the issue) การ
ก าหนดกลยุทธ์เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีไดใ้ห้น ้ าหนกัความส าคญัใน
แต่ละปัจจยั ทั้ งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมาก าหนดต าแหน่งขององค์กรและกลยุทธ์ท่ี
เช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั โดยต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานจะถูกก าหนดไวใ้นมิติหรือควอดแดรน 
(quadrant) ต่าง ๆ 4 ควอดแดรน ประกอบไปดว้ย 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1)กลยทุธ์พลิกฟ้ืน 2)กลยุทธ์ตดั
ทอน 3)กลยทุธ์เชิงรุก และ4)กลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 5.3  การก าหนดกลยทุธ์พลิกฟ้ืนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก O และ W ในลกัษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
- 

จุดอ่อน = W 
W1 = ประชาชนและบุคลากร
ขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น 
ความรู้ดา้นภาษาอาเซียน 

โอกาส = O 
O1 = การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน 
O2 = ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ 

- 
 

O1W1 = อปท. ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และ
ใหค้วามรู้ดา้นภาษาอาเซียน
ภายในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
O2W1 = อปท. ส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภณัฑ ์และให้
ความรู้ดา้นภาษาอาเซียน
ควบคู่การท างาน 

อุปสรรค = T - - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.3 แสดงกลยุทธ์พลิกฟ้ืน (turn around strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงาน
มีปัจจัยภายในภายในด้อยแต่ปัจจัยภายนอกเอ้ือ โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ  
W (weakness) ในลกัษณะการใชโ้อกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวจิยัพบวา่ ชุมชน
ได้ใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้ด้านภาษา
อาเซียนภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ อปท. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และให้ความรู้ดา้น
ภาษาอาเซียนควบคู่การท างาน 
 
ตารางท่ี 5.4 การก าหนดกลยทุธ์ตดัทอนของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก T และ W ในลกัษณะการหลบหลกีอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
- 

จุดอ่อน = W 
W1 = ประชาชนและบุคลากร
ขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น 
ความรู้ดา้นภาษาอาเซียน 

โอกาส = O - - 
อุปสรรค = T 
T1 = ขาดความรู้ดา้น
เทคโนโลย ี
และการตลาด 

- T1W1 = อปท. ส่งเสริมการ
เรียนรู้ดา้นเทคโนโลย ีและ
การตลาดควบคู่การใหค้วามรู้
ดา้นภาษาอาเซียน 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.4 แสดงกลยุทธ์ตดัทอน (retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงาน
มีปัจจยัภายนอกฉุดและปัจจยัภายในดอ้ย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ W (weakness) ใน
ลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนไดใ้ช้กลยุทธ์ตดั
ทอน คือ อปท. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินควบคู่การให้ความรู้ด้านภาษา
อาเซียน 
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ตารางท่ี 5.5 การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุกของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก O และ S ในลกัษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาประสานกบัจุดแข็งภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
S1 =การสนบัสนุนในเร่ือง
ของงบประมาณในการจดัตั้ง
และพฒันากลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้
สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

จุดอ่อน = W 
- 

โอกาส = O 
O1 = ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริม
การดูแลส่ิงแวดลอ้มและการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
O2 = แหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นชุมชน 

O1S1 = อปท. สนบัสนุนใน
เร่ืองของงบประมาณในการ
ส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
การอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและการส่งเสริม
สินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
O2S1 = อปท. สนบัสนุนใน
เร่ืองของงบประมาณในการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์พร้อมทั้งน าเสนอ
สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

- 

อุปสรรค = T - - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.5 แสดงกลยุทธ์เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ท่ีหน่วยงานมี
ปัจจยัภายนอกเอ้ือและปัจจยัภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ S (strength) ใน
ลกัษณะการใช้โอกาสจากภายนอกประสานกบัจุดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนไดใ้ช้กล
ยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มการ
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อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ อปท. สนบัสนุนใน
เร่ืองของงบประมาณในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์พร้อมทั้งน าเสนอสินคา้ท่ีมาจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
ตารางท่ี 5.6  การก าหนดกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก T และ S ในลกัษณะการหลบหลกีอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
S1 = การสนบัสนุนในเร่ือง
ของงบประมาณในการจดัตั้ง
และพฒันากลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเนน้
สินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

จุดอ่อน = W 
- 

โอกาส = O - - 
อุปสรรค = T 
T1 = ขาดความรู้ดา้น
เทคโนโลย ี
และการตลาด 

T1S1=อปท. สนบัสนุนใน
เร่ืองของงบประมาณในการ
จดัตั้งและพฒันากลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยการ
ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยเป็น
ช่องทางการตลอดออนไลน์
ในโลกดิจิทลั 

- 
 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.6 แสดงกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability strategies) คือ สถานการณ์ท่ี
หน่วยงานมีปัจจยัภายในดี แต่มีปัจจยัภายนอกไม่เอ้ืออ านวย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ  
S (strength) ในลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใชจุ้ดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ช้
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้งและพฒันา
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยการใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วย
เป็นช่องทางการตลอดออนไลน์ 

 สรุปต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง ได้เลือกกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ ( stability 
strategies) คือ อปท. สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัตั้ งและพฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นช่อง
ทางการตลอดออนไลน์ดงันั้นต าบลสันผกัหวานจึงไดจ้ดัสร้างโครงการเพื่อตอบสนองกลยทุธ์การ
รักษาเสถียรภาพ (stability strategies) ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ 5.2 

 
5.2 วิธีการจัดท าโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน

ท้องถิ่น 

 1) การให้ความรู้ (Catching) เป็นการให้ความรู้ในเร่ืองของการพฒันาศกัยภาพของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินกลุ่มประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่มีรายละเอียดดงัน้ี 

   1.1) การสร้างเพจขายของออนไลน์ (Facebook) 
     1) ขั้นตอนท่ี 1 สร้างเพจขายของบนเฟสบุค๊มีทั้งหมด 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
      (1) ธุรกิจหรือสถานท่ีทอ้งถ่ิน 
      (2) บริษทั องคก์ร หรือสถาบนั  
      (3) แบรนดห์รือผลิตภณัฑ ์
      (4) ศิลปิน วง หรือบุคคลสาธารณะ 
      (5) บนัเทิง 
      (6) สาเหตุหรือชุมชน 
     2) ขั้นตอนท่ี 2 ใส่รายละเอียดแบ่งออกเป็น 
      (1) ประเภทสินคา้ 
      (2) ช่ือแบรนดห์รือสินคา้ 
      (3) ท่ีอยูร้่านคา้ 
      (4) เบอร์โทรศพัทเ์พื่อการติดต่อกลบั 
      (5) รูปประจ าตวั 
      (6) การเพิ่มลงในรายการโปรด 
     3) ขั้นตอนท่ี 3 การเขา้ถึงผูค้นมากข้ึน คือ เป็นการโปรโมทหนา้เพจให้มี
คนพบเห็นมากข้ึน ซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
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     4) ขั้นตอนท่ี 4 เพจขายของออนไลน์จะถูกสร้างข้ึน สามารถเขา้ใช้งาน 
และประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างลูกคา้ออนไลน์ 
    1.2) การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
    การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วสัดุ
วธีิการเพื่อท าตามท่ีตอ้งการนั้น โดยใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละ
ชนิดตามความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา 
  ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยค์น้ควา้ออกแบบ ประดิษฐ์ข้ึนเพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายในการด ารงชีพ 
    การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหมายถึง การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึน
ด้วยกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อมต่างๆท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม โดยมีการ
วิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆเก่ียวกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดแล้วน ามา
ปรับปรุงผลิตภณัฑเ์พื่อผลิตเป็นจ านวนมากๆใหอ้ยูใ่นความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร 
    การออกแบบผลิตภณัฑ ์ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั มีรายละเอียดดงัน้ี 
     1) หลกัการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
   การออกแบบมีหลกัการพื้นฐาน โดยอาศยัส่วนประกอบขอองคป์ระกอบ
ศิลป์ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทเรียนเร่ือง “ องค์ประกอบศิลป์ ” คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง
น ้าหนกั สี และพื้นผวิ น ามาจดัวางเพื่อใหเ้กิดความสวยงามโดยมีหลกัการ ดงัน้ี 
     (1) ความเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบ ผูอ้อกแบบจะตอ้ง
ค านึงถึงงานทั้งหมดให้อยูใ่นหน่วยงานเดียวกนัเป็นกลุ่มกอ้น หรือมีความสัมพนัธ์กนัทั้งหมดของ
งานนั้นๆ และพิจารณาส่วนยอ่ยลงไปตามล าดบัในส่วนยอ่ยๆก็คงตอ้งถือหลกัน้ีเช่นกนั 
             (2) ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) เป็นหลักทั่วๆไป
ของงานศิลปะท่ีจะตอ้งดูความสมดุลของงานนั้นๆ ความรู้สึกทางสมดุลของงานน้ีเป็นความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนในส่วนของความคิดในเร่ืองของความงามในส่ิงนั้นๆ มีหลกัความสมดุลอยู ่3 ประการ 
                  2.1)  ค วาม ส ม ดุล ใน ลักษณ ะ เท่ ากัน  (Symmetry 
Balancing)คือมีลกัษณะเป็นซา้ย-ขวา บน-ล่าง เป็นตน้ ความสมดุลในลกัษณะน้ีดูและเขา้ใจง่าย 
                    2.2)ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Nonsymmetry 
Balancing) คือมีลกัษณะสมดุลกนัในตวัเองไม่จ  าเป็นจะตอ้งเท่ากนัแต่ดูในดา้นความรู้สึกแลว้เกิด
ความสมดุลกันในตวัลักษณะการสมดุลแบบน้ีผูอ้อกแบบจะต้องมีการประลองดูให้แน่ใจใน
ความรู้สึกของผูพ้บเห็นด้วยซ่ึงเป็นความสมดุลท่ีเกิดในลักษณะท่ีแตกต่างกนัได้ เช่น ใช้ความ
สมดุลดว้ยผวิ (Texture) ดว้ยแสง-เงา (Shade) หรือดว้ยสี (Colour) 
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                    2.3)จุดศูนยถ่์วง (Gravity Balance) การออกแบบใดๆท่ี
เป็นวตัถุส่ิงของและจะตอ้งใชง้านการทรงตวัจ าเป็นท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงจุดศูนยถ่์วงไดแ้ก่ 
การไม่โยกเอียงหรือใหค้วามรู้สึกไม่มัน่คงแขง็แรง ดงันั้นส่ิงใดท่ีตอ้งการจุศูนยถ่์วงแลว้ผูอ้อกแบบ
จะตอ้งระมดัระวงัในส่ิงน้ีใหม้าก ตวัอยา่งเช่น เกา้อ้ีจะตอ้งตั้งตรงยดึมัน่ทั้งส่ีขาเท่าๆกนั การทรงตวั
ของคนถา้ยืน 2 ขา ก็จะตอ้งมีน ้ าหนกัลงท่ีเทา้ทั้ง 2 ขา้งเท่าๆกนั ถา้ยืนเอียงหรือพิงฝา น ้ าหนกัตวัก็
จะลงเท้าข้างหน่ึงและส่วนหน่ึงจะลงท่ีหลังพิงฝา รูปป้ันคนในท่าวิ่งจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ท่ีใด 
ผูอ้อกแบบจะต้องรู้และวางรูปได้ถูกต้องเร่ืองของจุดศูนยถ่์วงจึงหมายถึงการทรงตวัของวตัถุ
ส่ิงของนัน่เอง 
           (3) ความสัมพนัธ์ทางศิลปะ ( Relativity of Arts) ในเร่ืองของ
ศิลปะนั้น เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณากนัหลายขั้นตอนเพราะเป็นเร่ืองความรู้สึกท่ีสัมพนัธ์กนั อนั
ไดแ้ก่ 
                      3.1) ก า ร เน้ น ห รื อ จุ ด ส น ใ จ  ( Emphasis or 
CentreofInterest) งานดา้นศิลปะผูอ้อกแบบจะตอ้งมีจุดเนน้ให้เกิดส่ิงท่ีประทบัใจแก่ผูพ้บเห็น โดย
มีขอ้บอกกล่าวเป็นความรู้สึกร่วมท่ีเกิดข้ึนเองจากตวัของศิลปกรรมนั้นๆ ความรู้สึกน้ีผูอ้อกแบบ
จะตอ้งพยายามใหเ้กิดข้ึนเหมือนกนั 
                      3.2)จุดส าคัญรอง ( Subordinate) คงคล้ายกับจุดเน้น
นัน่เองแต่มีความส าคญัรองลงไปตามล าดบัซ่ึงอาจจะเป็นรองส่วนท่ี 1ส่วนท่ี 2 ก็ได ้ส่วนน้ีจะช่วย
ใหเ้กิดความลดหลัน่ทางผลงานท่ีแสดง ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงส่ิงน้ีดว้ย 
                      3.3)จงัหวะ ( Rhythem) โดยทั่วๆไปส่ิงท่ีสัมพนัธ์กัน
ในส่ิงนั้นๆยอ่มมีจงัหวะ ระยะหรือความถ่ีห่างในตวัมนัเองก็ดีหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์อยูก่็ดีจะ
เป็นเส้น สี เงา หรือช่วงจงัหวะของการตกแต่ง แสงไฟ ลวดลาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในท่ีนั้นเป็น
ความรู้สึกของผูพ้บเห็นหรือผูอ้อกแบบจะรู้สึกในความงามนัน่เอง 
                     3.4)ความต่างกัน ( Contrast) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
เพื่อช่วยให้มีการเคล่ือนไหวไม่ซ ้ าซากเกินไปหรือเกิดความเบ่ือหน่าย จ าเจ ในการตกแต่งก็เช่นกนั 
ปัจจุบันผู ้ออกแบบมักจะหาทางให้ เกิดความรู้สึกขัดกันต่างกันเช่น เก้าอ้ี ชุดสมัยใหม่แต่
ขณะเดียวกนัก็มีเกา้อ้ีสมยัรัชกาลท่ี 5 อยู่ดว้ย 1 ตวั เช่นน้ีผูพ้บเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกนัท า
ใหเ้กิดความรู้สึก ไม่ซ ้ าซาก รสชาติแตกต่างออกไป 
                     3.5)ความกลมกลืน ( Harmomies) ความกลมกลืนใน
ท่ีน้ีหมายถึงพิจารณาในส่วนรวมทั้งหมดแมจ้ะมีบางอยา่งท่ีแตกต่างกนัการใชสี้ท่ีตดักนัหรือการใช้
ผิว ใช้เส้นท่ีขดักนั ความรู้สึกส่วนน้อยน้ีไม่ท าให้ส่วนรวมเสียก็ถือว่าเกิดความกลมกลืนกนัใน
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ส่วนรวม ความกลมกลืนในส่วนรวมน้ีถา้จะแยกก็ไดแ้ก่ความเน้นไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะอนั
ไดแ้ก่ เส้น แสง-เงา รูปทรง ขนาด ผวิ สี นัน่เอง 
   2) ความส าคญัของการออกแบบผลิตภณัฑป์ระกอบไปดว้ย 
    (1) ด้านคุณค่าทางศิลปะ งานออกแบบท่ีดีท าให้ผลิตภณัฑ์ มี
ความงามดึงดูดใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผูบ้ริโภคได ้
    (2) ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวสัดุท่ีดีเพื่อน าเขา้
สู่ กระบวน การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพลงทุนนอ้ย แต่มีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
    (3) คุณภาพทางการบริโภค ผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบท่ีดี มีการ
ใช้วสัดุท่ีดีมีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ผลิตภณัฑ์มีความคงทนและ มีความ
ปลอดภยัในการใชส้อย 
    (4) ศกัยภาพในการแข่งขนัทางพาณิชย ์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความงาม 
ความ คงทนและความปลอดภยัจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดท าใหมี้ยอดขายสูงสามารถแข่งขนั ทาง
การคา้กบัผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนัของบริษทัอ่ืน 
    (5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เม่ือบริษัทมีก าไรจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีการออกแบบท่ีดี บริษทัจะน าผลก าไรมาลงทุนเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยการ 
ปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมหรือสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีคลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑเ์ดิม 
    (6) ศกัยภาพในการรักษาลูกคา้เดิม การปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิม
หรือการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเก่ียวพนักนัข้ึนดว้ยการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้บริษทัสามารถรักษา
ลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ในขณะเดียวกนับริษทัยงัสามารถดึงดูดลูกคา้ใหม่ท่ีมีรสนิยมอยา่งเดียวกนัไดด้ว้ย 
    (7) การพยากรณ์ ท่ี ดี  เป็น ท่ีคาดหมายกันว่าสินค้าท่ี มีการ
ออกแบบไม่ดี จะไม่ค่อยไดรั้บการยอมรับของประชาชนในทางตรงกนัขา้มสินคา้ท่ีมีการออกแบบ 
ท่ีดีจะไดรั้บการยอมรับ ท าใหก้ารพยากรณ์เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์ 
    (8) การรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9000ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทัท่ีได้รับ ประกันคุณภาพ มีการควบคุมการออกแบบกระบวนการผลิตการตรวจและการ
ทดสอบลกัษณะและคุณลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์และแสดงให้เห็นได้ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความพึงพอใจ 
    (9) การคิดคน้ส่ิงใหม่ เม่ือมีความตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
หรือ ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ระดบัเล็กนอ้ยจนถึงระดบัมาก 
เป็นต้นว่า บริษัทผลิตรถยนต์จะมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยกับรถยนต์รุ่นเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้
กลายเป็นรถยนตรุ่์นใหม่พร้อมกบัราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
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    (10) การพฒันาทีมงานในการออกแบบ เป็นการท างานร่วมกนั
ระหว่าง นักออกแบบดว้ยกนั และท างานร่วมกบับุคลากรฝ่ายการตลาด วิศวกร ฝ่ายผลิต คนงาน
รวมทั้งผูบ้ริหารองคก์าร 
   3) หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์
   การออกแบบผลิตภัณฑ์ มี ปั จจัย  (Design factors)   การออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานเชิงอุตสาหกรรม   เป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ และเป็นตัวก าหนด
องคป์ระกอบของงานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั มีปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ ไดแ้ก่ 
    (1) หนา้ท่ีใชส้อย (Function) 

ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดจะตอ้งมีหน้าท่ีใช้สอยถูกตอ้งตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้ คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใชส้อยตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใน
หน่ึงผลิตภณัฑ์นั้นอาจมีหนา้ท่ีใชส้อยอยา่งเดียวหรือกลายหนา้ท่ีก็ได ้ แต่หนา้ท่ีใชส้อยจะดีหรือไม่
นั้น  ตอ้งใชง้านไประยะหน่ึงถึงจะทราบขอ้บกพร่อง 
    (2) ความสวยงามน่าใช ้(Aesthetics or sales appeal) 
    ผลิตภัณฑ์ ท่ีออกแบบมานั้ นจะต้องมี รูปทรง ขนาด สีสัน
สวยงาม น่าใช ้ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เป็นวธีิการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ
ความนิยมและไดผ้ลดี  เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผสัไดก่้อนมกัเกิดมา
จากรูปร่างและสีเป็นหลกั  การก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น  ไม่เหมือนกบั
การก าหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม  ซ่ึงสามารถท่ีจะแสดงหรือก าหนดรูปร่างและสีไดต้าม
ความนึกคิดของจิตกร แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้ น  จ าเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์
ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน  ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเข้า
ดว้ยกนั  ถึงแมว้า่มนุษยแ์ต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเร่ืองของความงามไดไ้ม่เท่ากนั  และไม่
มีกฎเกณฑ์การตดัสินใจใดๆ ท่ีเป็นตวัช้ีขาดความถูกความผดิ  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะ
มองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกนัตามธรรมชาติ  ตวัอยา่งเช่น  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั ของ
ท่ีระลึก และของตกแต่งบา้นต่างๆ ความสวยงามก็คือหนา้ท่ีใชส้อยนั้นเอง  และความสวยงามจะ
สร้างความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือได ้
    (3) ความสะดวกสบายในการใช ้ (Ergonomics) 
    การออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ี ดีนั้ นต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกล
เก่ียวกบัขนาด สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะต่างๆ ของผูใ้ช ้การ
เกิดความรู้สึกท่ีดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภณัฑ์  ทั้งทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และ
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สรีระวทิยา(Physiology)  ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเพศ เผา่พนัธ์ุ ภูมิล าเนา และสังคมแวดลอ้ม
ท่ีใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็นขอ้บงัคบัในการออกแบบ 
    (4) ความปลอดภยั (Safety) 
    ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของ
มนุษย  ์มีทั้งประโยชน์และโทษในตวั การออกแบบจึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ไม่เลือกใชว้สัดุ สี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้
หรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม ถา้หลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้หช้ดัเจนและมีค าอธิบาย
การใช้แนบมากบัผลิตภณัฑ์ดว้ย ตวัอย่างเช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ควรมีส่วน
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความเม่ือยลา้หรือพลั้งเผลอ เช่น จากการสัมผสักบัส่วนกลไก
ท างาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ จากการสัมผสักบัส่วนกลไกท างาน จากความร้อน จาก
ไฟฟ้าดูด ฯลฯ หลีกเล่ียงการใชว้สัดุท่ีง่ายต่อการเกิดอคัคีภยัหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และควรมี
สัญลกัษณ์หรือค าอธิบายติดเตือนบนผลิตภณัฑ์ไว  ้การออกแบบผลิตภณัฑส์ าหรับเด็ก ตอ้งเลือกใช้
วสัดุท่ีไม่มีสารพิษเจือปนเผื่อป้องกนัเวลาเด็กเอาเขา้ปากกดัหรือออม ช้ินส่วนตอ้งไม่มีส่วนแหลม
คมใหเ้กิดการบาดเจบ็มีขอ้ความหรือสัญลกัษณ์บอกเตือน เป็นตน้ 
    (5) ความแขง็แรง (Construction) 
    ผลิตภัณฑ์ ท่ี ออกแบบมานั้ น จะต้องมีความแข็ งแรงใน
ตวั  ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าท่ีและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตาม
คุณสมบติัของวสัดุ ขนาด แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน ตวัอย่างเช่น การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ท่ีดีต้องมีความมัน่คงแข็งแรง  ตอ้งเข้าใจหลักโครงสร้างและการรับน ้ าหนัก  ต้อง
สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานให้กบัผูใ้ช้ด้วย เช่น การจดัท่าทางในการใช้งานให้กบัผูใ้ช้
ดว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านใหเ้หมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลกัษณะ  และตอ้งรู้จกัผสม
ความงามเขา้กบัช้ินงานไดอ้ย่างกลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่
ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าท่ีของนักออกแบบท่ีจะตอ้งเป็นผูผ้สานสองส่ิงเขา้มาอยู่ในความ
พอดีใหไ้ด ้ นอกจากการเลือกใชป้ระเภทของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความ
ประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 
     

(6) ราคา (Cost) 
    ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ี
จะใชว้า่เป็นกลุ่มใด  อาชีพอะไร ฐานะเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยให้นกัออกแบบสามารถก าหนดแบบ
ผลิตภณัฑ์และประมาณราคาขายให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงมากข้ึน  การจะไดม้าซ่ึง
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ผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมนั้น  ส่วนหน่ึงอยูท่ี่การเลือกใช้ชนิด  หรือเกรดของวสัดุ  และวิธีการ
ผลิตท่ีเหมาะสม  ผลิตไดง่้ายและรวดเร็ว  แต่ในกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกว่าท่ีก าหนดก็
อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองค์ประกอบดา้นต่างๆ กนัใหม่เพื่อลดตน้ทุน  แต่ทั้งน้ีตอ้ง
คงไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 
    (7) วสัดุ (Materials) 
    การออกแบบควรเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความ
ใส ผิวมนัวาว ทนความร้อน ทนกรดด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภณัฑ์
นั้นๆ นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต 
สั่งซ้ือและคงคลงั รวมถึงจิตส านึกในการรณรงคช่์วยกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการเลือกใชว้สัดุท่ี
หมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ได ้(recycle) ก็เป็นส่ิงท่ีนกัอกแบบตอ้งตระหนกัถึงในการออกแบบร่วม
ดว้ย  เพื่อช่วยลดกนัลดปริมาณขยะของโลก 
    (8) กรรมวธีิการผลิต (Production) 
    ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตไดง่้าย รวดเร็ว 
ประหยดัวสัดุ ค่าแรงและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจตอ้งออกแบบให้สอดคลอ้งกบักรรมวิธี
ของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรท่ีจะลดตน้ทุนได้
รวดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมากๆ 
    (9) การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 
    ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบ ารุงรักษา และ
แก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึน ง่ายและสะดวกต่อการท าความ
สะอาดเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ งควรมีค่าบ ารุงรักษาและการสึกหรอ
ต ่า ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ท่ี
มีกลไกภายในซบัซ้อน อะไหล่บางช้ินยอ่มมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุการใชง้านหรือจากการใช้
งานท่ีผิดวธีิ การออกแบบท่ีดีนั้นจะตอ้งศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ิน เพื่อท่ีจะได้
ออกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ได้
โดยง่าย นอกจากนั้นการออกแบบยงัตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น การใชช้ิ้นส่วน
ร่วมกนัให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ยึดต่อการเลือกใช้ช้ินส่วนขนาดมาตรฐานท่ีหาไดง่้าย การ
ถอดเปล่ียนไดเ้ป็นชุดๆ การออกแบบให้บางส่วนสามารถใชเ้ก็บอะไหล่ หรือใชเ้ป็นอุปกรณ์ส ารับ
การซ่อมบ ารุงรักษาไดใ้นตวัเป็นตน้ 
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    (10) การขนส่ง (Transportation) 
    ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบควรค านึงถึงการประหยดัค่าขนส่ง  ความ
สะดวกในการขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน ้ าหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือท่ี
ในการขนส่ง (มิติความจุ  กวา้ง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกทัว่ไป ตู้บรรทุก
สินคา้ ฯลฯ) ส่วนการบรรจุหีบห่อตอ้งสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดการช ารุดเสียหายของผลิตภณัฑไ์ด้
ง่าย กรณีท่ีผลิตภณัฑท่ี์ท าการออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่  อาจตอ้งออกแบบใหช้ิ้นส่วนสามารถถอด
ประกอบได้ง่าย เพื่อท าให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง ตวัอย่างเช่น  การออกแบบเคร่ืองเรือนชนิดถอด
ประกอบได ้ ตอ้งสามารถบรรจุผลิตภณัฑล์งในตูสิ้นคา้ท่ีเป็นขนาดมาตรฐานเพื่อประหยดัค่าขนส่ง
รวมทั้งผูซ้ื้อสามารถท าการขนส่งและประกอบช้ินส่วนให้เขา้รูปเป็นผลิตภณัฑ์ไดโ้ดยสะดวกดว้ย
ตวัเอง 
    สรุปได้ว่า การออกแบบ คือ กิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ห รือ จุดป ระส งค์ ท่ี ตั้ ง ไว้ (Designis a goal-directed problem-solving) เป็ น ก ารกระท าขอ ง
มนุษย์  ด้วยจุดประสงค์ท่ีต้องการแจ้งผลเป็นส่ิงใหม่ๆ  มีทั้ งท่ีออกแบบเพื่อสร้างข้ึนใหม่ให้
แตกต่างจากของเดิมหรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม  ความส าคญัของออกแบบเป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้ท่ี
จะท าให้กระบวนการในการผลิตสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ประสบผลส าเร็จในตลาดและตรงตาม
เป้าหมาย        
 2)การฝึกอบรม (Training) ให้แก่ผูน้ ากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มประติมากรรมดินเผาบา้นป่า

ตาลในต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.1) การศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์และอบรมการผลิตส่ือรายการ

โทรทศัน์ พร้อมเขียนบทรายการโทรทศัน์เพื่อผลิตส่ือในการด าเนินงานโครงการอาเซียน ในวนั

องัคาร ท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 7.30 น. – 16.00 น. 

   (1) ร่วมชมรายการมองเมืองเหนือ ท่ีสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศ

ไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 

   (2) ศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทศัน์ ท่ีสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 

   (3) อบรมการผลิตส่ือรายการโทรทศัน์ โดยนักส่ือสารมวลชนช านาญ

การและหวัหนา้ฝ่ายรายการโทรทศัน์ สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกั

ประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 
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   (4) เขียนบทรายการโทรทศัน์ โดยทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์  

   (5) น าเสนอบทรายการโทรทัศน์และผู ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานการ

ฝึกอบรมการผลิตส่ือรายการโทรทศัน์โดยสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์  

 3) จดัฝึกอบรมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล ในการใช้

เทคโนโลยใีนการออกแบบ เพื่อให้ไดสิ้นคา้ และผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอาเซียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 4) ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและตลาดอาเซียน เพื่อกระจายสินคา้ 

และผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

 5) สร้างความเขา้ใจและร่วมมือในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีใช้ใน

การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ 

 6) การประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการด าเนินงานโครงการแผนกลยุทธ์การ

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน รายงานความกา้วหนา้โครงการดา้นกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินเร่ือง

วสิาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการด าเนินงานโครงการแผน

กลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 

    (1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 

    (2) เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา 

    (3) เทศบาลต าบลออนใต ้

    (4) เทศบาลต าบลสันผกัหวาน กลุ่มประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

    (5) เทศบาลต าบลบา้นปง 

    (6) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย 

    (7) องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 

   การด าเนินงานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการแผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
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    6.1) รายงานความกา้วหน้าโครงการวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดิน

เผาบา้นป่าตาล มีรายละเอียดดงัน้ี 

      1) บ้านป่าตาลมีความเป็นมาอย่างไรถึงมาเป็นท่ีรู้จกัในนาม

หมู่บา้นดินยิม้ 

      เร่ิมแรกทีเดียวหมู่บ้านเราสมัยรุ่นปู่ย่าตายายของพวกเราเคย

ท างานป้ันมาก่อน เร่ิมแรกก็ป้ันน ้ าตน้หรือคนโทและหมอ้น ้ าดอกหรือแจกนัใส่ดอกบูชาพระ แลว้

ก็ป้ันออมสินส าหรับเก็บสตางคใ์นสมยัก่อน จนความนิยมนอ้ยลงก็เลยเลิกท าและหนัมาท าอาชีพ

ป้ันอิฐมอญขายแทนแทบจะทุกบา้น จนประมาณปี 2540 เกิดวิกฤตการณ์ท าใหอิ้ฐมอญขายไม่ค่อย

ได ้บงัเอิญแม่อุย้ของพวกเราคือ แม่อุย้น า ช านาญยุทธ ตอนน้ีท่านเสียชีวิตไปแลว้ และ แม่อุย้ฟอง 

สายแปง (ยงัมีชีวิตอยู)่ สองท่านน้ีเป็นผูริ้เร่ิมให้พวกเรามีการพฒันาโดยอุย้สองท่านน้ีเคยป้ันออม

สินมาก่อน ท่านลองพลิกแพลงจากออมสินมาเป็นรูปสัตว ์สัตวช์นิดแรกท่ีท่านึกถึงคือหมู ป้ันไป

ป้ันมาเป็นรูปร่างก็พากันหัวเราะน ้ าหูน ้ าตาไหลเพราะมนัตลก เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในอดีตเม่ือ

ประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว พวกเราจึงได้ต่อยอดจากความคิดของท่านโดยท าเป็นตุ๊กตารูปหมู

เหมือนของท่านทั้งสอง แลว้จึงเกิดไอเดียวา่น่าจะเอารอยยิ้มใส่ลงไป เราก็เลยใส่รอยยิม้แลว้เจาะ

ตามรอย ใส่ฟันเขา้ไปสองซ่ี ท าไปประมาณหลายสิบตวั แลว้น าไปเผา เผาออกมาปรากฏวา่ยงัเผา

ไม่ค่อยช านาญออกมาไหมบ้า้ง แต่ว่ามีคนมาเห็นแลว้ชอบเหมาซ้ือไปไดเ้งินคร้ังแรกเกือบหม่ืน

บาท ก็เลยเร่ิมพฒันารูปแบบมาเร่ือยๆ ซ่ึงท าให้ชุมชนเกิดความต่ืนตวัหนัมาท าอาชีพก่อเกิดรายได้

ดีทีเดียว        

      2) วธีิการพฒันาการตลาดสู่อาเซียน 

 การตลาดเร่ิมตน้จากลูกค้าช่ืนชอบแล้วบอกต่อกนัไปปากต่อ

ปาก จนท าให้หมู่บา้นเราเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ส่ิงส าคญัท่ีสุดเรามีการเอาใจใส่ลูกคา้ รักษาคุณภาพ

ของสินคา้ และมีการรับประกนัการเสียหายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีการศึกษาหาความรู้ซ่ึงไดรั้บ

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานท่ีคอยเป็นพี่เล้ียงช่วยเหลือในหลายๆด้าน 

เช่น การตลาด การพฒันารูปแบบ ฯลฯ ในดา้นการตลาดเราไดรั้บการพฒันาเร่ืองการขายสินคา้ทาง

ส่ือออนไลน์ มีการท าเวบ็เพจโฆษณาสินคา้ ท าให้การตลาดกวา้งข้ึน มีการสั่งสินคา้ผ่านทางเวบ็

เพจทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศอาเซียน ตอนน้ีมีทั้งลาว พม่าและมาเลเซียท่ีก าลงั
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ติดต่อมา นอกจากน้ีเรายงัมีการพฒันาตุ๊กตาในชุดประจ าชาติของอาเซียนในรูปแบบการ์ตูนน่ารักๆ 

ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดี ตอนน้ีเรามีเพื่อคนรู้จกัท่ีไปท าธุรกิจในประเทศพม่าและประเทศลาว 

ในอนาคตเราจะขยายฐานส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศเหล่าน้ีมากข้ึน 

 3) วธีิการพฒันาตลาดสู่อาเซียนในอนาคต 

 ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีเราตอ้งค านึงถึงคือเร่ืองรูปแบบของสินคา้ท่ีจะ

สามารถส่งออกขายในตลาดอาเซียนได ้เราจะตอ้งศึกษาเร่ืองราววิถีชีวิตต่างๆ ตลอดจนความชอบ

ไม่ชอบของแต่ละชาติ เราถึงจะพฒันาตลาดไปไดไ้กล อีกอย่างส่ิงท่ีเราจะท าคือ ตอนน้ีเราได้รับ

การพฒันาใหเ้ป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ เรามีการท าถนนสายตุก๊ตา ท า

จุดถ่ายรูป  และพฒันาอาชีพดั้งเดิมของชุมชนอีกหลายอยา่ง นอกเหนือจากท่ีเราท่ีเราจะผลิตสินคา้

ขายแลว้ เราตอ้งเตรียมตวัตอ้นรับการมาเยือนของชนชาติในอาเซียนท่ีจะเขา้มาดุมาเรียนรู้วิถีชีวิต

ของชุมชนเรา ตอนน้ีก็มีบางประเทศท่ีเขา้มาแลว้ เช่น พม่า ลาว เขา้มาศึกษาเรียนรู้และสั่งซ้ือสินคา้

ไปด้วย ในอนาคตอนัใกล้น้ีคิดว่าจะมีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ สินคา้ของชุมชนเราคงจะ

กระจายเขา้สู่ประเทศในอาเซียนมากข้ึน เราตอ้งตั้งรับใหดี้ 

 4)  กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการผลิตสินคา้ตุก๊ตายิม้ 

    กิจกรรมอีกส่วนหน่ึงท่ีกลุ่มก าลงัด าเนินการอยู่คือ เป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีจะถ่ายทอดงานป้ันให้กบัเยาวชนและสถานศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึง

มหาวิทยาลยั ซ่ึงจะมีเยาวชนเขา้มาท่ีกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะตอนน้ีท่ีโรงเรียนบา้นป่าตาลมี

กิจกรรมให้นักเรียนทุกคนป้ันได้ป้ันเป็นตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 จนตอนน้ีสามารถท่ีจะวางขายเป็น

สินค้าของโรงเรียน เพิ่มรายได้ให้นักเรียนอีกทางหน่ึงด้วย ทางโรงเรียนและกลุ่มจะให้การ

ช่วยเหลือกนัและมีการพฒันาร่วมกนั ใหชุ้มชนหมู่บา้นเราเจริญกา้วหนา้ข้ึนเร่ือย ๆ 

 5)  สถานท่ีตั้งหมู่บา้นป่าตาล 

 หมู่บ้านป่าตาลเป็นหมู่บา้นหน่ึงอยู่ในต าบลสันผกัหวาน เป้น

หมู่บ้านเหนือสุดของอ าเภอหางดง ติดต่อกับต าบลแม่เหียะ และอ าเภอเมือง สังเกตถนนสาย

เชียงใหม่-ฮอด จากส่ีแยกสนามบินมุ่งหน้าสู่อ าเภอหางดงไปประมาณ 7 กิโลเมตร หมู่บา้นจะอยู่

ตรงขา้มทางเขา้พืชสวนโลก ไนท์ซาฟารี สังเกตจะมีป้ายช่ือหมู่บา้นมหัศจรรยดิ์นยิม้บา้นป่าตาล 



171 
 

เขียนไวห้ลายป้าย หรือถา้มาจากถนนวงแหวนรอบ 3 จากถนนซุปเปอร์ไฮเวยส์ายเชียงใหม่-ล าปาง 

มาเร่ือยๆ ถึงส่ีแยกสะเมิงตรงน ้าตน้หลวง เล้ียวขวามาประมาณ 500 เมตร จะมีป้ายบอกไวเ้ช่นกนั 

 6) การประชาสัมพนัธ์ 

 อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขา้มาแอ่วดูหมู่บา้นป่า

ตาล เราไปดูวา่จากดินธรรมดา ๆ เราสามารถท่ีจะพฒันาเป็นอาชีพอยา่งไร มาดูถนนสายตุก๊ตาท่ีจะ

เอามาวางไวริ้มถนนเกือบ 200 ตวั มาเท่ียวงานประจ าปีท่ีจดัข้ึนทุกปี ปีน้ีจะจดัประมาณปลาย ๆ ปี 

ขอเชิญมาแอ่วเนอ้จา้ว 

 7)สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การให้ความรู้ (Catching) เป็นการให้ความรู้ในเร่ืองของการ
พฒันาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล ต าบลสัน
ผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) การฝึกอบรม (Training) ให้แก่ผูน้ ากลุ่ม และสมาชิก
กลุ่มประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาลในต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 3) จดั
ฝึกอบรมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล ในการใช้เทคโนโลยีในการ
ออกแบบ เพื่อให้ไดสิ้นคา้ และผลิตภณัฑ์เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอาเซียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 4) ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด
ทั้ งในประเทศและตลาดอาเซียน เพื่อกระจายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 5) สร้างความเขา้ใจและร่วมมือในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีใช้ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ 6) การประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน รายงาน
ความกา้วหนา้โครงการดา้นกลุ่มธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินเร่ืองวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้น
ป่าตาล 7) สรุปผลการด าเนินงาน 
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5.3 ผลการพฒันาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
5.3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้การออกแบบผลิตภณัฑ์ การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ท่ีใช้ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับพฒันาผลิตภณัฑ์ การ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ และเรียนรู้ช่องทางการตลาดของประชาคมอาเซียน เพื่อกระจายสินคา้ และ

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

5.3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาลมีความรู้ ความสามารถในการ

พฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์  ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และสามารถกา้วสู่ตลาด

ในประชาคมอาเซียนไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

5.4 กลยุทธ์ความส าเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 จากข้อ 5.1 และ 5.3 จะได้ข้อสรุปแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนกลุ่ม
ประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล คือ 
  5.4.1 การใชส่ื้อออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพ ในการขยายช่องทางการตลาด 

  5.4.2 การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์  ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ลูกคา้และสามารถกา้วสู่ตลาดในประชาคมอาเซียนไดม้ากยิง่ข้ึน  

 
5.5 ข้อเสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 จากการประเมินผลแผนการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปรากฏวา่แผนการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนควรมีการปรับปรุงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 5.5.1 ควรมี การเคล่ือนไหวทางเพจสินค้าออนไลน์อย่างสม ่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง 
 5.5.2 ควรมีหมวดหมู่สินคา้แต่ละประเภทให้ชัดเจน เช่น สินค้าตกแต่งในสวน สินค้า
ตกแต่งในบ้าน เป็นต้น เพื่อความสะดวกสบาย และตอ้งเพิ่มเติมในด้านของการขายสินคา้เป็น
ภาษาองักฤษ เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ และไดฐ้านลูกคา้ท่ีมาจากประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน 




