
 

บทท่ี 7  
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยั เร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภ ัณฑ์  และวิเคราะห์ศักยภาพ    

ธุรกจิชมุชน ต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่จากข้อมูลท่ีได้ศึกษา
พบวา่การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มคีณุภาพท่ีดี มจุีดเดน่  และสามารถเพิ่มมูลคา่สินค้าให้เ ป็นท่ียอมรับ 
และเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาดจ าเป็นจะตอ้งมกีารศึกษาให้ความรู้ เพื่อเ ป็นแนวทางสู่ความส าเ ร็จ
ของการใชแ้นวคิด หรือกคื็อการสร้างคณุภาพให้เกดิข้ึนกบักลุม่ การพัฒนาและการให้ความส าคัญ
ตอ่การสร้างศกัยภาพในทุก ๆ ดา้นท่ีเกีย่วขอ้ง ซ่ึงผูว้จิยัพอจะสรุปถึงแนวทาง ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา
ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ความต้องการชุมชน เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และศักยภาพชุมชน 
จากการศึกษาวจิยั ในดา้นความตอ้งการเกีย่วกบัการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์  และศักยภาพช ุมชน 

ผูว้จิยัสรุป และแบง่ประเภทผูป้ระกอบการเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีมีการปฏิบัติงานแบบการรวมกลุม่
ภายในชมุชน และกลุม่ท่ีมกีารปฏิบัติงานแบบผู้ประกอบการรายเ ดียว ทั้ง  2 ประเภทน้ี  มีวิธีการ      
ในการท างานท่ีแตกตา่งกนัเล็กน้อย 

1.1 กลุ่มทีมี่การปฏบัิติงานแบบการรวมกลุ่มภายในชุมชน 
 สว่นใหญม่กีารท างานแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โดยท างานร่วมกนัเ ป็นหมูค่ณะ 

ลกัษณะเป็นการท างานรว่มกนัเป็นครอบครัวใหญ ่ไมม่ีการแบง่แยกความถนัด มีการเ รียนรู้ และ
จดจ าไดด้ว้ยตนเอง ในขั้นตอนการท างานสว่นใหญจ่ะเป็นแบบท าเองทุกขั้นตอน 

1.2 กลุ่มทีมี่การปฏบัิติงานแบบผู้ประกอบการรายเดียว 
 สว่นใหญจ่ะมกีารท างานแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดปานกลาง หรือ

การท าเป็นอุตสาหกรรมเชิงครัวเรือนเล็ก ๆ เทา่นั้น โดยจะมกีารท างานร่วมกนัแบบคนในครอบครัว 
หรือเป็นหมูค่ณะเชน่เดียวกบัการรวมกลุม่ภายในช ุมชน แตล่ักษณะการท างานจะมีการแบง่แยก    
ตามความถนัด มกีารฝึกอบรมและเรียนรู้การท างาน ในขั้นตอนการท างานส่วนใหญจ่ะเป็นแบบ  
แบง่หน้าท่ีตามความถนัด 

 ซ่ึงสองกลุม่น้ีมศีกัยภาพท่ีแตกตา่งกนั โดยกลุม่ท่ีมีการปฏิบัติงานแบบการรวมกลุม่
ภายในชมุชนมศีกัยภาพในการท างานน้อยกวา่ เพราะไมม่กีารแบง่แยกตามความถนัดท าให้งานท่ีได้
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ออกมาไมม่คีุณภาพ เ น่ืองด้วยขาดความช  านาญในการท างาน การผลิตไมท่ันตอ่ความต้องการ      
ของลูกคา้  เพราะในขั้นตอนการท างานสว่นใหญจ่ะเป็นแบบท าเองทุกขั้นตอน แตใ่นทางกลับกนั
กลุม่ท่ีมีการปฏิบัติงานแบบผู้ประกอบการรายเ ดียว จะมีศักยภาพภาพในการท างานมากกวา่       
เพราะในการท างานมกีารแบง่แยกตามความถนัด มกีารฝึกอบรม หรือเ รียนรู้งานกอ่นลงมือท างาน
จริงจึงมคีวามช  านาญมากกวา่  ในด้านแบง่สายบังคับบัญชา ส่วนใหญจ่ะแบง่ออกอยา่งช ัดเจน       
ลดความซ ้าซอ้นในการปฏิบติังานให้สามารถคลอ่งตัวมากข้ึน 

 จากการจดัเวทีการเรียนรู้  ผูว้จิยัยงัพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงั  ความต้องการ  
ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ของตนเอง โดยคาดวา่จะได้รับการชว่ยเหลือ 
รวมถึงขอ้แนะน าเกีย่วกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับแก ่บุคคลทั่วไปในทุกด้าน ส่ิง น้ี เอง
จดัเป็นขอ้ดีในการชว่ยเหลือกลุม่ธุรกิจช ุมชนให้ได้รับการพัฒนา เพราะกลุม่ธุรกิจช ุมชนเหลา่น้ี       
มแีรงกระตุน้ให้เกดิการเรียนรู้ ท่ีจะพลดัดนัให้ผลิตภณัฑ์ของตนเป็นท่ียอมรับ 

 ขณะเดียวกนัผูว้จิัยพบวา่ มีผู ้ประกอบการเพียงบางกลุม่เทา่นั้ น ท่ีต้องการจะพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ แตก่ลบัไมม่คีวามคาดหวงัในดา้นศกัยภาพอ่ืน ๆ หรือแรงกระตุน้เพื่อให้สินค้าเ ป็นยอมรับ
แตอ่ยา่งใด ซ่ึงผูป้ระกอบการเหลา่น้ีมขีอ้สังเกตท่ีสามารถพบได้ คือ มีการจัดตั้งกลุม่ หรือรวมกลุม่
กนัน้อย สินคา้ไมม่คีณุภาพ ขาดการรับรอง หรือผลักดันให้เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพ และขาด
ความช  านาญ สมาชิกมอีายุมาก และการลน้ตลาดของสินคา้ เป็นตน้ หลายสาเหตุท่ีเ ป็นปัจจัยท่ีท าให้
ขาดแรงกระตุน้ในการเรียนรู้ท่ีจะผลกัดนัให้ผลิตภณัฑ์ของตนเป็นท่ียอมรับ  
 
2. รูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้านแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต ภูมปัิญญา
ชาวบ้าน ทัศนคติ สภาพแวดล้อม และต้นทุนทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษาวจิยัในดา้นรูปแบบ ตามแนวคิด ขั้นตอนการผลิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทัศนคติ 
สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติ นั้นสง่ผลกระทบตอ่รูปแบบของผลิตภ ัณฑ์นั้ นวา่เ ป็นอยา่งไร 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาสรุปออกมา ดงัน้ี 

จากการลงส ารวจพื้นท่ี เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม และจากแบบสอบถาม พบวา่  
ผูป้ระกอบการสว่นใหญเ่ป็นผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีดั้งเดิมตั้งแตต่น้ หรืออาศัยในเขตพื้นท่ีปัจจุบันตั้งแตเ่กิด 
สว่นใหญจ่ะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั และเมือ่ผา่นฤดูท านาท าไร่แล้วจึง เ ร่ิมท าอาชีพเสริม 
ซ่ึงอาชีพเสริมน้ี จะข้ึนอยูก่บัภูมปัิญญาในทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้มใกล้ตัว ห รือ ต้นทุนทางธรรมชาติ
ท่ีมอียูใ่นทอ้งท่ีนั้น ผูป้ระกอบการบางกลุม่น าผลผลิตทางการเกษตรท่ีล้นตลาดบ้าง หรือจัดจ าหน ่าย
ไมห่มดมาแปรรูป ให้สามารถจดัจ าหนา่ยตอ่ไดอี้กคร้ังหน่ึง ซ่ึงการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์น้ีอาจเ รียกได้วา่
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เ ป็นการถนอมอาหาร เ ป็นกรรมวิธีท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแตบ่รรพบุรุษ ท าให้สามารถสรุปได้ว า่ 
ผูป้ระกอบการมคีวามรู้ และความเข้าใจ ในการน าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช ้ให้เกิดประโยชน์       
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ส าหรับรูปแบบของผลิตภณัฑ์นั้น คอ่นข้างได้รับผลกระทบจากภูมิปัญญาในท้องถ่ินเ ดิม 
สภาพแวดล้อม รวมถึงต้นทุนทางธรรมชาติ ท่ีมีอ ยู เ่ ดิมคอ่นข้างมาก ตัวอยา่ งผู ้ประกอบการ 
ผลิตภณัฑ์กลว้ยตาก มะเขือเทศ และถัว่คัว่ทรายแปรรูปของกลุม่วิสาหกิจช ุมชนเชิงดอย ผลิตภ ัณฑ์
สมนุไพรชง และชาพร้อมด่ืม ของกลุม่การแปรรูปสมุนไพรไทย ผลิตภ ัณฑ์ล าไยอบแห้งเ น้ือสีทอง 
และหมูยอ ของกลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านสันปูเลย  และ ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผา น ้ าพริกตาแดง 
แคบหม ูและแหนมหมขูองกลุม่แมบ่า้นเกษตรบ้านสันต้นดู  ่เ ป็นต้น ผลิตภ ัณฑ์เหลา่น้ีมีการพัฒนา
แลว้ในระดบัหน่ึง แตย่งัคงยึดติดกบัทศันคติดั้งเดิมอยูค่อ่นข้างมาก ยังขาดการประยุกต์ และ ดึงเอา
จุดเดน่ หรือลกัษณ์เฉพาะในทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้เกดิประโยชน์  แตห่ากได้รับความรู้ด้านการออกแบบ
เพิ่มข้ึน เพื่อให้เกดิการประยุกต์ใชม้ากข้ึน กส็ามารถพฒันาจนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดีได้ซ่ึงผู ้ประกอบการ
บางสว่นเร่ิมเรียนรู้ และมกีารประยุกต์ใชโ้ดยคิดน าเอาวสัดุ หรือวตัถุดิบมาใช ้สอยร่วม หรือน าส่ิง    
ท่ีมอียูเ่ดิมมาพฒันาให้เกดิมลูคา่เพิ่ม ยกตัวอยา่ง เชน่  ผลิตภ ัณฑ์จากผ้าทอของกลุม่ทอผ้าสันปูเลย       
ท่ีมกีารน าผา้ทอมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช ้ในชีวิตประจ าวนั ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ท่ีใช ้ส าหรับ
ตกแตง่ชายผา้ถุง ท าเป็นเคร่ืองประดบั ผา้ถุง หรือผา้นุง่ ผา้ขาวมา้ และผ้าคลุมไหล ่เ ป็นต้น จัดได้วา่ 
ตวัอยา่งน้ีไมยึ่ดติดกบัรูปแบบเดิม ๆ เพียงแตน่ าความเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีอยูม่าใช ้ หรือประยุกต์ 
เพื่อให้เกดิเป็นผลิตภณัฑ์ใหม ่ ท่ีมเีสนห์่ และสามารถคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมไวไ้ด ้
 

3. การจัดการความรู้ด้านการออกแบบ และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน             

โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
จากการศึกษาวจิยัในดา้นรูปแบบ ตามแนวคิด ขั้นตอนการผลิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทัศนคติ 

สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติ ท าให้ทราบถึงปัญหาทัศนคติดั้ง เ ดิมท่ีมีอยู ่ท าให้ไมส่ามารถ 
น ามาใชพ้ฒันารว่มกบัการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และอนุรักษ์วฒันธรรมได้ ผู ้วิจัยจึงได้จัดเวที     
ให้ความรู้เพื่อความเขา้ใจ  ฝึกอบรมพฒันางานดา้นตา่ง ๆ โดยมรีายละเอียดกจิกรรมดงัน้ี 

3.1 การจัดเวทกีารเรียนรู้คร้ังที ่1 การประชมุทีมวจิยั เพื่อเ ป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกนั 
ในการด าเนินงานวจิยัระหวา่งผูว้จิยั ผูน้ าทอ้งถ่ิน นักวจิัยท้อง ถ่ิน และนักศึกษา  โดยมีวตัถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวจิยัระหวา่งผูว้จิยั ผูน้ าท้อง ถ่ิน นักวิจัยท้อง ถ่ิน และนักศึกษา             
เพื่อหาผูช้ว่ยนักวจิยั หรือนักวจิยัในชมุชน  รวมถึงกลุม่อาชีพท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการ  ซ่ึง ผู ้วิจัย
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พบวา่ กอ่นการเปิดเวทีผูร้ว่มโครงการไดม้คีวามเขา้ใจโครงการในระดับหน่ึง และเมื่อเ ปิดเวทีแล้ว   
ผูร้ว่มโครงการ มคีวามเขา้ใจรว่มกนัมากข้ึน พร้อมทั้งคดัเลือกกลุม่ตัวอยา่ง 7 กลุม่ผลิตภณัฑ์ ดงัน้ี              

 3.1.1 ผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ของกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบา้นตลาดข้ีเหล็ก              
 3.1.2 ผลิตภณัฑ์กลว้ยตาก มะเขือเทศ ถัว่คัว่ทรายแปรรูป กลุม่วสิาหกจิชมุชนเชิงดอย 
 3.1.3 ผลิตภณัฑ์สมนุไพรชง และชาพร้อมด่ืม ของกลุม่การแปรรูปสมนุไพรไทย 
 3.1.4 ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง และหมยูอ กลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบ้านสันปูเลย 
 3.1.5 ผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเผา น ้ าพริกตาแดง แคบหม ูและแหนมหม ู ของกลุม่แมบ่า้น 
  เกษตรบา้นสันตน้ดู ่
 3.1.6 ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกั ของกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง 
 3.1.7 ผลิตภณัฑ์จากผา้ทอ ของกลุม่ทอผา้สันปูเลย 
3.2 การจัดเวทกีารเรียนรู้คร้ังที ่2 เพื่อรว่มกนัจดัท าโครงการ โดยจากการน าองค์ความรู้ท่ีได ้  

จากการศึกษาดูงานมาวเิคราะห์ และหาทางพัฒนาผลิตภ ัณฑ์  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช ้เพื่อพ ัฒนาการบริหารจัดการกลุม่ 
ให้ผลิตภ ัณฑ์สามารถตอบสนองความต้อง การของตลาด และได้มาตรฐาน  ซ่ึงผู ้วิจัยพบวา่            
กลุม่ผูป้ระกอบการให้ความสนใจถึงความเป็นไปของผลิตภ ัณฑ์ท่ีได้ไปศึกษาดูงานคอ่นข้างมาก 
และมคีวามตอ้งการท่ีจะพฒันาเพิ่มมากข้ึน 

3.3 การจัดเวทกีารเรียนรู้คร้ังที ่3 วเิคราะห์ถึงผลส าเ ร็จของผลิตภ ัณฑ์ ท่ีได้รับการพัฒนา 
ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงาน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงผลส าเ ร็จของผลิตภ ัณฑ์       
ท่ีไดรั้บการพฒันา ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังาน ผูว้จิยัพบวา่กลุม่ผู ้ประกอบการเ ร่ิมมองเห็นถึง 
แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ปัญหา และอุปสรรค มีเพียงผู ้ประกอบการบางส่วนท่ีไมเ่ข้าใจ    
ตามเน้ือหาไมท่นั และไมเ่ขา้ใจผลการวเิคราะห์ท่ีได ้

3.4 การจัดเวทกีารเรียนรู้คร้ังที ่4 ประเมินสรุปผลการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ เพื่อหาแนวทาง    
ในการแกไ้ข พฒันาคณุภาพ และการจดัจ าหนา่ย เพื่อดึงดูดลูกคา้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ 
และความเขา้ใจในกลวธีิตกแตง่หน้าร้าน วธีิเชิญชวนให้ลูกคา้เขา้มาในร้านและสร้างความประทับใจ
ให้กบัลูกคา้ในการตกลงใจเลือกซ้ือสินค้า ซ่ึงผู ้วิจัยพบวา่ มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ 
และความคิดเห็นระหวา่งกนัเพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางในการท างานรว่มกนั 
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4. การจัดการความรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการ การตลาด การผลิต การด าเนินงาน
ด้านธุรกิจชุมชน 

จากการศึกษาวจิยั เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต การด าเ นินงาน
ดา้นธุรกจิชมุชนจากผลลงส ารวจในพื้นท่ีในการเกบ็ขอ้มลู โดยการสอบถาม และจากแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัพบวา่ 

4.1 กลุม่ผูป้ระกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการด าเ นินงานตามโครงการ     
การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และวเิคราะห์ศักยภาพธุรกิจช ุมชน กรณีศึกษา
ต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหมใ่นระดับปานกลาง โดยได้รับ       
การชี้แจงจากเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และจากการจดัเวทีประช ุมท่ีผู ้ประกอบการได้เข้าไปมีส่วนร่วม    
ในการด าเนินงาน 

4.2 ผูป้ระกอบการตา่งให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก เ น่ืองจากในระหวา่งการการจัดเวที
ประชมุ ผูป้ระกอบการตา่งมีค าถาม พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ตลอดเวลาในการด าเ นินงาน      
โดยเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการมีสว่นร่วม 

4.3 ผูป้ระกอบการมกีารตดัสินใจด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดการการตลาด การผลิต 
และการด าเนินงานดา้นธุรกจิชมุชนมากข้ึนวา่ควรเป็นไปในรูปแบบใด ในแตล่ะด้านมีความส าคัญ
อยา่งไรตอ่การด าเนินธุรกจิ รวมถึงองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้การพฒันาศักยภาพอยา่งเป็นระบบ 

4.4 จากการด าเ นินงานตามโครงการจัดการความรู้เพื่อพ ัฒนาการออกแบบผลิตภ ัณฑ์      
และวิเคราะห์ศักยภ าพธุรกิจช ุมชนกรณีศึกษา ต าบลโป่ง ต าบลสันปู เลย  อ า เภอดอยสะเก็ด         
จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาได้เพียงระดับหน่ึงเทา่นั้ น 
ซ่ึงการจะพฒันาศกัยภาพกลุม่ธุรกจิชมุชนไดน้ั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยชว่ยกนั
ลงมอื และตดัสินใจในการพฒันาศกัยภาพพร้อมทั้งด าเนินการตามโครงการ 

4.5 ผูป้ระกอบการมีความต้องการให้รัฐสนับสนุนด้านการตลาด  และการจัดหาแหลง่
จ าหนา่ยสินคา้ เพื่อท่ีวา่หากผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ออกมาแลว้จะมแีหลง่รองรับท่ีแนน่อน  

4.6 สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างชอ่งทางการตลาด และให้ความรู้แกผู่้บริโภค
สินคา้ น าเสนอจุดเดน่ หรือเอกลกัษณ์ให้เป็นรู้จกั 

4.7 ผู ้ประกอบการมีความต้องการ ท่ีจะให้รั ฐจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน และจัดสรร        
บุคลากรท่ีมคีวามรู้ มคีวามช  านาญเพื่อชว่ยเหลือ และอบรมให้ความรู้ในด้านตา่ง  ๆ ให้เพียงพอ     
ตอ่ความตอ้งการ  
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5. การจัดการความรู้ โดยการก าหนดจุดเน้นที่ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                         
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน  
 ผลจากการจดัการความรู้โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบักบัเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรม (อภิชยั พนัธเสน, 2545) สรุปไดคื้อ 
 5.1 กลุม่ธุรกจิชมุชนท่ีเ ป็นกลุม่ตัวอยา่งสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเ นินชีวิต     
หรือภูมปัิญญาท้องถ่ินมาใช ้ในการประกอบธุรกิจช ุมตนเองได้ และสามารถคิดค้น เทคโนโลยี
ชาวบา้น หรือส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ในราคาประหยัดมาใชใ้นกระบวนการผลิตของตนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.2 กลุม่ธุรกจิชมุชนน าแนวทางความพอเพียงมาใชใ้นการจดัการธุรกจิชองตน  โดยการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติ และวตัถุดิบท่ีมอียูใ่นทอ้งถ่ินมาใชใ้นการผลิต อีกทั้งยังค านึงถึงการใช ้วตัถุดิบ
อยา่งประหยดั และรู้คณุคา่ 
 5.3 กลุม่ธรกจิชมุชนการจา้งงานอยา่งประหยดั โดยการใช ้แรงงานท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน เพื่อ
เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยของกลุม่ อีกทั้งยงัเป็นการกระจายรายไดใ้ห้แกค่นในชมุชนได้อีกทาง 
 5.4 กลุม่ธุรกจิชมุชนยึดหลกัความมเีหตุผลเพื่อน ามาใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยค านึงถึง 
การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพของตนเอง อีกทั้งมีการลดภาระหน้ีสินเดิมของตนเอง   
ให้หมดและไมก่อ่หน้ีสินใหมเ่พิ่มข้ึนมา 
 5.5 กลุม่ธุรกจิชมุชนมีความตระหนักในคุณธรรม และความซ่ือสัตย์ การไมเ่อาเปรียบ     
ตอ่ผูบ้ริโภค โดยการผลิตสินคา้ท่ีมคีณุภาพและให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกค้าอยา่งแท้จริง  อีกทั้ง
ยงัมคีวามยุติธรรมตอ่แรงงาน หรือลูกจา้ง และผูจ้ าหนา่ยวตัถุดิบในทอ้งถ่ินอีกด้วย 
 5.6 กลุม่ธุรกจิชมุชนสามารถประกอบธุรกจิท่ีสร้างความมัน่ใจ ไมโ่ลภมาก และไมค่้าก  าไร
เกนิควร โดยมกีารค านึงถึงการคา้ในระยะยาวเป็นหลกัด้วยการประกอบอาชีพอยา่งสุจริต 
 5.7 กลุม่ธุรกจิชมุชนเล็งเห็นความส าคญัของการมภีูมคิุม้กนั โดยสง่เสริมให้สมาชิกในกลุม่
หรือแรงงานมอีาชีพเสริม เพื่อเ ป็นการสร้างรายได้อีกทางให้แกส่มาชิกกลุม่ เพื่อการเตรียมตัว       
ให้พร้อมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิท่ีจะเกดิข้ึน 
 

6. ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มดีังนี้ 
การวิจัยค ร้ัง น้ี  ใช ้วิธีการสร้ าง ความเ ข้า ใจ เ บ้ืองต้นด้วยการร่วมคิดร่วมปฏิบัติงาน              

โดยคณะผูว้จิยั ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบรว่มกบักลุม่เ ป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู ้น าช ุมชน 
และภาคีตา่ง ๆ มกีารเรียนรู้จากท่ีได้ปฏิบัติร่วมกนัท าให้คณะวิจัยได้องค์ความรู้ และข้อมูลตา่ง  ๆ      
ท่ีส าเร็จตามแนวทางในการศึกษาท่ีตั้งไวม้าประมวลผลเพื่อร่วมสรุปหาแนวทางพัฒนาศักยภาพ
รว่มกนัในทุกฝ่าย โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 
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6.1 เชิงนโยบาย ในเชิงนโยบาย เน้นการแกไ้ขปัญหาเศรษฐ์กจิท่ีเป็นผลจากภาวะ เศรษฐกิจ
ตกต ่าในปัจจุบนั ผลกัดนัให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงบริการของรัฐ ให้ได้รับความชว่ยเหลือตามนโยบาย 
ท่ีรัฐบาลไดต้ั้งไวใ้ห้สามารถลดความเหล่ือมล ้าระหวา่งคนรวย และคนจน 

 6.1.1 รัฐบาลควรสนับสนุนในดา้นเงินทุนแกก่ลุม่ธุรกจิชมุชน แผนงานการด าเ นินงาน
จดัสรรงบให้ทัว่ถึง 

 6.1.2 รัฐบาลควรสนับสนุนในดา้นการจัดตั้งกลุม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แกก่ลุม่ธุรกิจ
ชมุชนท่ีมอียูเ่ดิม 

 6.1.3 รัฐบาลควรสนับสนุนให้มกีารจดัประชมุของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มคีวามเขา้ใจตรงกนัทางดา้นการด าเนินงานของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  

6.2 เชิงปฏบัิติ ในเชิงปฏิบติั เน้นการจดัอบรมความรู้แกช่าวบ้านให้สามารถคิด และแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเอง 

 6.2.1 การสนับสนุนให้มกีารอบรมด้านการตลาด โดยจัดหาแหลง่จัดจ าหน ่ายสินค้า
ให้แกก่ลุม่ธุรกจิชมุชน และประชาสัมพนัธ์สง่เสริมสินคา้ในทอ้งถ่ิน 

 6.2.2 การสนับสนุนให้มกีารอบรมให้ความรู้ เพิ่มความช  านาญการ ในการผลิตสินค้า 
ให้มคีณุภาพไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของตลาด 

 6.2.3 การสนับสนุนให้มกีารอบรม ให้ความรู้แกก่ลุม่ธุรกิจช ุมชนให้เ ห็นคุณคา่ และ
ความส าคัญของการอยูร่ ่วมกนัเ ป็นกลุ ่ม มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกนั ส ร้างความเข้มแข็ง          
เพื่อการวางแผนการผลิต และการจดัจ าหนา่ย เป็นการลดระยะเวลาในการผลิต คา่ใช ้จา่ยในการผลิต 
และการด าเนินการ 

 6.2.4 การสนับสนุนให้กลุม่ธุรกจิชมุชน กลุม่ตา่ง ๆ จัดตั้งกองทุนในการด าเ นินงาน        
ในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภ ัณฑ์โดยตรง เ ป็นการป้องกนั งบประมาณ และเ งินหมุนเวียน         
ท่ีไดรั้บเสียเปลา่ 

 6.2.5 การสนับสนุนให้กลุม่ธุรกจิชมุชนกลุม่ตา่ง ๆ มกีารท าบญัชีรายรับ-รายจา่ยทุกวนั 
เพื่อให้ทราบถึงถึงสัดสว่นในการลงทุน และก  าไรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 
7. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.1 ควรมกีารศึกษาถึงบทบาท และโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้ง ่ายตอ่การประสานงาน 
หรือท าให้งา่ยตอ่การขบัเคล่ือนกระบวนการให้ดา้นตา่ง ๆ ลดขั้นตอนการท างานท่ีไมเ่กิดประโยชน์ 
 7.2 ควรมกีารก  าหนดให้ทุกต าบลด าเ นินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้น
กระบวนการปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน ตอ้งไมบี่บบังคับด้านเวลา เพื่อให้ ทุกพื้นท่ี ท่ีด าเ นินโครงการ    
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ให้ส าเร็จตามเง่ือนไขเวลาเดียวกนั ไมใ่ชท่ าตามค าส่ังจากเบ้ืองบนท่ีท าโครงการใช ้เสร็จตามเ ง่ือนไข
เวลาของการใชง้บประมาณของรัฐ 
 7.3 ควรมกีารศึกษาความตอ้งการของตลาดทั้งตา่งประเทศและในประเทศท่ีมีตอ่ผลิตภ ัณฑ์
แตล่ะประเภท เพื่อศึกษาให้ตรงจุด ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้ และบริการ 
 7.4 ควรมกีารศึกษาเกีย่วกบัเร่ืองวสัดุทดแทนให้มากข้ึนให้สามารถทดแทนวสัดุท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัท่ีมเีหลือน้อย หรือมรีาคาแพง เป็นการลดตน้ทุนในการผลิต 
 7.5 ควรมีการศึกษาด้านการประเมินผล และการติดตามผลของกลุม่ธุรกิจช ุมชนท่ีอ ยู ่      
ภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการนั้น ๆ 




