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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการช ุมชน เกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์
และศกัยภาพชมุชน การศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์ในด้านแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอน
การผลิต ภูมปัิญญาชาวบา้น ทศันคติ สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบตอ่รูปแบบ
ผลิตภ ัณฑ์ รวมไปถึง การจัดการความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาสร้าง สรรค์ผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน             
โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ และการจดัการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการ 
การตลาด การผลิต และการด าเ นินงานด้านธุรกิจช ุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเพื่อการพฒันาชีวติและเศรษฐกจิชมุชนให้ยั่ง ยืนด้วยกระบวนการ
จดัการความรู้ และการใชว้ธีิวจิยัเชิงคณุภาพรว่มกบัการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่ม 

กลุม่ตวัอยา่งการศึกษาคร้ัง น้ี  ได้แก ่1)  ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหอม ของกลุม่แมบ่้าน
เกษตรกรบา้นตลาดข้ีเหล็ก 2)  ผลิตภ ัณฑ์กล้วยตาก มะเ ขือเทศ และถั่วคั่วทรายแปรรูปของกลุม่
วสิาหกจิชมุชนเชิงดอย 3) ผลิตภณัฑ์สมนุไพรชง และชาพร้อมด่ืม กลุม่การแปรรูปสมุนไพรไทย     
4) ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง และหมูยอ กลุม่แมบ่้านเกษตรกรบ้านสันปูเลย 5)  ผลิตภ ัณฑ์
น ้ าพริกเผา น ้ าพริกตาแดง แคบหม ูและแหนมหม ูของกลุม่แมบ่า้นเกษตรบ้านสันต้นดู  ่6)  ผลิตภ ัณฑ์
ไมแ้กะสลกัของกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบา้นยางทองและ7) ผลิตภณัฑ์จากผา้ทอ กลุม่ทอผา้สันปูเลย 

ผลการศึกษา พบวา่ ชมุชนมคีวามตอ้งการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ และศักยภาพในกลุม่ตนเอง
เพื่อการพฒันาความรู้ และความเชี่ยวชาญในการผลิตและการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ และการศึกษาด้าน
รูปแบบผลิตภณัฑ์ และกลวธีิการออกแบบกลุม่ธุรกิจช ุมชนนับเป็นการท างานแบบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ท างานรว่มกนัเ ป็นหมูค่ณะไมม่ีการแบง่แยกความถนัด มีการเ รียนรู้ และจดจ าได้ด้วย
ตนเอง ขั้นตอนการท างานสว่นใหญจ่ะเป็นแบบท าเองทุกขั้นตอน การจัดการความรู้ด้านการจัดการ 
การตลาด การผลิต การด าเนินงานธุรกจิชมุชน พบวา่ กลุม่ธุรกิจช ุมชนมีความพร้อมในการพัฒนา
ตนเอง และยงัสามารถการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิง ข้ึน โดยเป็นการน าหลักปรัชญา
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เศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช ้ในการปฏิบัติงาน และจัดการธุรกิจของตนในการด าเ นินงาน       
เพื่อพฒันาชีวติและเศรษฐกจิชมุชนให้เจริญกา้วหน้าตอ่ไป 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยั ควรมกีารศึกษาถึงบทบาท และโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้ง ่าย
ตอ่การประสานงาน หรือท าให้ง ่ายตอ่การขับเคล่ือนกระบวนการให้ด้านตา่ง ๆ เพื่อลดขั้นตอน       
การท างานท่ีไมเ่กดิประโยชน์ และก  าหนดให้ทุกต าบลด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โดยเน้นกระบวนการปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน อีกทั้งควรศึกษาความต้องการของตลาดทั้งตา่งประเทศ
และในประเทศท่ีมตีอ่ผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภท เพื่อศึกษาและน ามาเป็นข้อมูลในการผลิตสินค้า       
ให้ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภคตอ่ไป 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research aim to study the community’s need about product and 
community’s potential development, to study product pattern concerning with concept, design 
methods, manufacturing procedure, local wisdom, attitude, environment, natural capital affecting 
to product pattern including knowledge management on community’s product development by 
design experts.  Also, it is to provide the knowledge management to analyze the potential of 
marketing, manufacturing and community business operation on self-sufficiency economy basis 
by HM the King for sustainable life quality and community business development with knowledge 
management process and utilization of Qualitative Research and Participatory Action Research. 
 The research sample groups are as follows; 1) Soft-drink plastic bottle products 
(recycled-garbage) from fabricated product group, 2) Ban Dok Daeng tailor products, 3) herbal 
products from Curcuma longa Linn, Emblic Myrabolan, and dehydrated Curcumin from northern 
raw-material development and herbal-plant process group, 4) sculpture products from sculpture 
groups, 5) bamboo umbrella products from Ban Pa Ngew bamboo umbrella handicraft group, 6) 
Sweet round and flat sweetmeat and herbal preserved banana products from Sweet round and flat 
sweetmeat and herbal preserved banana processed product group, and 7) shiitake mushroom crispy 
rice products from shiitake mushroom processing group. 
 According to the study, it was found that the community needs to improve the products 
and potential within their group in order to develop knowledge and expertise in manufacturing and 
designing their further products.  Also, for the study on product pattern and design method, the 
community business groups design and develop their products mostly in form of small industry to 
medium industry by working together in family or group as well as gathering in community.  
Working characters are divided according to specialty while there are training sessions and work 
learning stations often provided.  Most of working process is to divide the duty according to 
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individual specialty.  On knowledge management process concerning with management, 
marketing, manufacturing and community operating, community business groups are capable of to 
applying self-sufficiency economy concept for their business, operations and community business 
for sustainability. 
 For the suggestion of this research, the marketing training session must be promoted by 
providing product distribution channels for community business groups and publicizing and 
promoting local products and supporting providing training programs to improve expertise for 
better manufacturing quality which meets the markets’ needs.  Also, the training program and 
knowledge providing process must be conducted for community business groups to realize the 
value and importance of living together and participation to form strength for planning, 
manufacturing, distributing and which will reduce production time, expenditure and procedure. 




