
 

 

 

บทที ่7  
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจ
ชุมชน ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ จากขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากศึกษาพบวา่การท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้มีคุณภาพท่ีดี มีจุดเด่น 
และยงัสามารถเพิ่มมูลค่าให้สินคา้ให้เป็นท่ียอมรับ และเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด จ าเป็นตอ้งมี
การศึกษาให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จของการใช้แนวคิดสร้างสรรค์ หรือการสร้าง
คุณภาพให้เกิดข้ึนกบักลุ่มการพฒันา และการให้ความส าคญัต่อการสร้างศกัยภาพในทุก ๆ ด้าน       
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้จิยัพอจะสรุปถึงแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันาดงัต่อไปน้ี 
  

1. ความต้องการชุมชน เกีย่วกบัการพฒันาผลติภัณฑ์ และศักยภาพชุมชน 
จากการศึกษาวิจยัในดา้นความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพชุมชน 

ผูว้ิจยัสรุป และแบ่งประเภทผูป้ระกอบการเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีการปฏิบติังานแบบการรวมกลุ่ม
ภายในชุมชน และกลุ่มท่ีมีการปฏิบติังานแบบผูป้ระกอบการรายเดียว ทั้ง 2 ประเภทน้ี มีวิธีการ       
ในการท างานท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ย 

1.1 กลุ่มทีม่ีการปฏิบัติงานแบบการรวมกลุ่มภายในชุมชน 
ส่วนใหญ่มีการท างานแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

ลกัษณะเป็นการท างานร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่มีการแบ่งแยกความถนัด มีการเรียนรู้ และ
จดจ าไดด้ว้ยตนเอง ในขั้นตอนการท างานส่วนใหญ่จะเป็นแบบท าเองทุกขั้นตอน 

1.2 กลุ่มทีม่ีการปฏิบัติงานแบบผู้ประกอบการรายเดียว 
ส่วนใหญ่จะมีการท างานแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดปานกลาง หรือ

การท าเป็นอุตสาหกรรมเชิงครัวเรือนเล็ก ๆ เท่านั้น โดยจะมีการท างานร่วมกนัแบบคนในครอบครัว 
หรือเป็นหมู่คณะเช่นเดียวกบัการรวมกลุ่มภายในชุมชน แต่ลกัษณะการท างานจะมีการแบ่งแยก   
ตามความถนดั มีการฝึกอบรม และเรียนรู้การท างาน ในขั้นตอนการท างานส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
แบ่งหนา้ท่ีตามความถนดั 

ซ่ึงสองกลุ่มน้ีมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มท่ีมีการปฏิบติังานแบบการรวมกลุ่ม
ภายในชุมชน จะมีศกัยภาพในการท างานนอ้ยกวา่ เพราะไม่มีการแบ่งแยกตามความถนดั ท าให้งาน
ท่ีไดอ้อกมาไม่มีคุณภาพ เน่ืองดว้ยขาดความช านาญในการท างาน การผลิตไม่ทนัต่อความตอ้งการ
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ของลูกคา้ เพราะในขั้นตอนการท างานส่วนใหญ่จะเป็นแบบท าเองทุกขั้นตอน ในทางกลบักนักลุ่มท่ี
มีการปฏิบติังานแบบผูป้ระกอบการรายเดียว จะมีศักยภาพภาพในการท างานมากกว่า เพราะ                 
ในการท างานมีการแบ่งแยกตามความถนดั มีการฝึกอบรม หรือเรียนรู้งานก่อนลงมือท างานจริงจึงมี
ความช านาญมากกว่า  ด้านแบ่งสายบังคับบญัชา ส่วนใหญ่แบ่งอย่างชัดเจน ลดความซ ้ าซ้อน             
ในการปฏิบติังาน ใหส้ามารถคล่องตวัมากข้ึน 

จากการจดัเวทีการเรียนรู้  ผูว้ิจยัยงัพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงั ความตอ้งการ  
ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงศกัยภาพผลิตภณัฑข์องตนเอง โดยมีความคาดวา่จะไดรั้บการช่วยเหลือ 
รวมถึงขอ้แนะน าเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับแก่ บุคคลทัว่ไปในทุกดา้น ส่ิงน้ีเอง
จดัเป็นขอ้ดี ในการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจชุมชนให้ได้รับการพฒันา เพราะกลุ่มธุรกิจชุมชนเหล่าน้ี       
มีแรงกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีจะผลกัดนัใหผ้ลิตภณัฑข์องตนเป็นท่ียอมรับ 

ซ่ึงในขณะเดียวกันผู ้วิจ ัยกลับพบว่า มีประกอบการเพียงบางกลุ่มเท่านั้ นท่ีคิด                
ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ จะกลบัไม่มีความคาดหวงัในดา้นศกัยภาพอ่ืนๆ หรือแรงกระตุน้เพื่อให้สินคา้
เป็นยอมรับแต่อย่างใด ซ่ึงผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมีขอ้สังเกตท่ีสามารถพบได้ คือ มีการจดัตั้งกลุ่ม 
หรือรวมกลุ่มกนันอ้ย สินคา้ไม่มีการคุณภาพ ขาดการรับรอง หรือผลกัดนัให้เขา้รับการตรวจสอบ
คุณภาพ ขาดความช านาญ สมาชิกมีอายุมาก และการลน้ตลาดของสินคา้ เป็นตน้ หลายสาเหตุท่ีเป็น
ปัจจยั ท่ีท าใหข้าดแรงกระตุน้ในการเรียนรู้ท่ีจะผลกัดนัใหผ้ลิตภณัฑข์องตนเป็นท่ียอมรับ  

 
2. รูปแบบผลติภัณฑ์ในด้านแนวความคดิ กลวธีิการออกแบบ ขั้นตอนการผลติ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ทัศนคติ สภาพแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
ผลติภัณฑ์ 
 จากการศึกษาวิจยัในด้านของรูปแบบ ตามแนวคิด ขั้นตอนการผลิต ภูมิปัญญาชาวบา้น 
ทศันคติ สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติ นั้นส่งผลกระทบต่อรูปแบบของผลิตภณัฑ์อย่างไร 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาสรุปออกมา ดงัน้ี 

จากการลงส ารวจพื้นท่ี เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม และจากแบบสอบถาม พบว่า  
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีดั้งเดิมตั้งแต่ตน้ หรืออาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีปัจจุบนัตั้งแต่
ก าเนิด ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั และเม่ือผา่นฤดูท านา ท าไร่ แลว้จึงจะเร่ิมท า
อาชีพเสริม ซ่ึงอาชีพเสริมน้ีจะข้ึนอยูก่บัภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้มใกลต้วั หรือ ตน้ทุนทาง
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องท่ีนั้ น ๆ นั่นเอง ผู ้ประกอบการบางกลุ่มน าผลผลิตทางการเกษตร                  
ท่ีออกมาลน้ตลาดบา้ง หรือจดัจ าหน่ายไม่หมดมาแปรรูป ให้สามารถจดัจ าหน่ายต่อไดอี้กคร้ังหน่ึง             
ซ่ึงการแปรรูปผลิตภณัฑน้ี์อาจเรียกไดว้า่เป็นการถนอมอาหาร ซ่ึงเป็นกรรมวิธีท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่
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บรรพบุรุษ ท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการมีความรู้ และความเขา้ใจ ในการน าเอาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ส าหรับรูปแบบของผลิตภณัฑ์นั้น ค่อนขา้งไดรั้บผลกระทบจากภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินเดิม 
สภาพแวดล้อม รวมถึงต้นทุนทางธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิมค่อนข้างมาก ตัวอย่างผู ้ประกอบการ 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรขมิ้นชนั ดอกอญัชนั มะขามป้อม และไพลอบแห้ง ของกลุ่มพฒันาวตัถุดิบ และ
แปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ  ผลิตภณัฑร่์มไมไ้ผ ่ของกลุ่มหตัถกรรมท าร่มไมไ้ผบ่า้นป่าง้ิว  ผลิตภณัฑ์
ขา้วแตน และกลว้ยฉาบสมุนไพร ของกลุ่มแปรรูปอาหาร ขา้วแตน  และกลว้ยฉาบสมุนไพร เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมีการพฒันาแล้วในระดบัหน่ึง แต่ยงัคงยึดติดกบัทศันคติดั้งเดิมอยู่ค่อนขา้งมาก           
ทั้งยงัขาดการประยุกต์ และการดึงเอาจุดเด่น หรือลกัษณ์เฉพาะในทอ้งถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
ผลิตภณัฑต์ดัเยบ็บา้นดอกแดง ผลิตภณัฑป้ั์นของกลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง และผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบ
เห็ดหอม ของกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอม ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีก็เช่นกนั หากไดรั้บความรู้ดา้น      
การออกแบบเพิ่มข้ึน เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้มากข้ึน ก็จะสามารถพฒันาจนเป็นผลิตภัณฑ์                 
ท่ีดีได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการบางส่วนเร่ิมเรียนรู้  และมีการประยุกต์ใชโ้ดยคิดน าเอาวสัดุ  หรือวตัถุดิบ       
มาใช้สอยร่วม หรือน าส่ิงมีอยู่เดิมมาพฒันาให้เกิดมูลเพิ่ม เช่น ผลิตภณัฑ์จากน ้ าอดัลมพลาสติก                  
(รีไซเคิลขยะ) ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ ท่ีมีการน าขวดพลาสติกท่ีไม่ใช้แลว้มา ท าเป็นโคมไฟ 
ประยุกต์สร้างสรรค์ ฉลุเป็นลายลวดแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ลายไทย ใบไม ้ดอกไมแ้บบต่าง ๆ ซ่ึงเป็น                 
การน าเอาขยะและวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงจดัได้ว่า ตัวอย่างน้ีไม่ยึดติดกับ                  
รูปแบบเดิม ๆ เพียงแต่น าความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีอยู่มาใช้ หรือประยุกต์ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์
ใหม่ ท่ีมีเสน่ห์และสามารถคงความเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมไวไ้ด ้
   

3. การจัดการความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน             
โดยผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 

จากการศึกษาวิจยัในด้านของรูปแบบ ตามแนวคิด ขั้นตอนการผลิต ภูมิปัญญาชาวบา้น 
ทศันคติ สภาพแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติ ท าให้ทราบถึงปัญหาทศันคติดั้ งเดิมท่ีมีอยู่ท  าให ้       
ไม่สามารถน ามาใชพ้ฒันาร่วมกบัการออกแบบเชิงสร้างสรรค ์และอนุรักษว์ฒันธรรมได ้ผูว้ิจยัจึงได้
จดัเวทีใหค้วามรู้  เพื่อความเขา้ใจ  ฝึกอบรมพฒันางานดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดงัน้ี 

3.1 การจัดเวทีการเรียนรู้คร้ังที่ 1 การประชุมทีมวิจัย และเพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกัน      
ในการด าเนินงานวิจยั ระหวา่งผูว้ิจยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวิจยัระหว่างผูว้ิจยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา             
เพื่อหาผูช่้วยนกัวิจยั หรือนกัวิจยัในชุมชน รวมถึงกลุ่มอาชีพท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงผูว้ิจยั
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พบวา่ ก่อนการเปิดเวทีผูร่้วมโครงการไดมี้ความเขา้ใจโครงการในระดบัหน่ึง และเม่ือเปิดเวทีแลว้   
ผูร่้วมโครงการ มีความเขา้ใจร่วมกนัมากข้ึน พร้อมทั้งคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 7 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี    

3.1.1 ผลิตภณัฑจ์ากน ้าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) ของกลุ่มผลิตภณัฑป์ระดิษฐ ์
3.1.2 ผลิตภณัฑต์ดัเยบ็บา้นดอกแดง 
3.1.3 ผลิตภณัฑ์สมุนไพรขมิ้นชนั ดอกอญัชนั มะขามป้อม และไพลอบแห้ง ของกลุ่ม

พฒันาวตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 
3.1.4 ผลิตภณัฑป้ั์น ของกลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง 
3.1.5 ผลิตภณัฑร่์มไมไ้ผ ่ของกลุ่มหตัถกรรมท าร่มไมไ้ผบ่า้นป่าง้ิว 
3.1.6 ผลิตภณัฑ์ขา้วแตน และกลว้ยฉาบสมุนไพร ของกลุ่มแปรรูปอาหาร ขา้วแตน 

และกลว้ยฉาบสมุนไพร 
3.1.7 ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเห็ดหอม ของกลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ดหอม 

3.2 การจัดเวทกีารเรียนรู้คร้ังที ่2 เพื่อร่วมกนัจดัท าโครงการ โดยการน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาดูงานมาวิเคราะห์ และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ เพื่อพฒันาการบริหาร              
จดัการกลุ่ม ให้ผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด และได้มาตรฐาน ซ่ึงผูว้ิจยั
พบว่ากลุ่มผู ้ประกอบการให้ความสนใจถึงความเป็นไปของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปศึกษาดูงาน
ค่อนขา้งมาก และมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาเพิ่มมากข้ึน 

3.3 การจัดเวทีการเรียนรู้คร้ังที่ 3 วิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ ท่ีได้รับการพฒันา 
ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังานโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์       
ท่ีไดรั้บการพฒันา ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัพบวา่ กลุ่มผูป้ระกอบการเร่ิมมองเห็น
ถึงแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ปัญหา และอุปสรรค มีเพียงผูป้ระกอบการบางส่วนท่ีไม่เขา้ใจ 
ตามเน้ือหาไม่ทนั และไม่เขา้ใจผลการวเิคราะห์ท่ีได ้

3.4 การจัดเวทีการเรียนรู้คร้ังที่ 4 ประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อหาแนวทาง    
ในการแก้ไข พฒันาคุณภาพ และการจดัจ าหน่าย เพื่อดึงดูดลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้าง
ความรู้ และความเขา้ใจในกลวธีิการจดั ตกแต่งหนา้ร้าน วิธีเชิญชวนให้ลูกคา้เขา้มาในร้าน การสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้าในการตกลงใจเลือกซ้ือสินค้า ซ่ึงผู ้วิจ ัยพบว่า มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกนัเพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางในการท างาน
ร่วมกนั 
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4. การจัดการความรู้ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการ การตลาด การผลิต และ               
การด าเนินงานด้านธุรกจิชุมชน 

จากการศึกษาวิจยั เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการจดัการ การตลาด การผลิต การด าเนินงาน
ดา้นธุรกิจชุมชน จากผลการส ารวจพื้นท่ี การเก็บขอ้มูล โดยการสอบถาม และจากแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัพบวา่  

4.1 กลุ่มผูป้ระกอบการมีความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานตามโครงการ 
การจัดการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์  และวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษาต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด      
จงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัปานกลาง โดยไดรั้บการช้ีแจงจากเจา้หนา้ท่ี ท่ีรับผิดชอบ และจากการจดั
เวทีประชุมท่ีผูป้ระกอบการไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

4.2 ผูป้ระกอบการต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากในระหว่างการการจดัเวที
ประชุม ผูป้ระกอบการต่างมีค าถาม พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ตลอดเวลาในการด าเนินงาน       
โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการมีส่วนร่วมร่วมกนั 

4.3 ผูป้ระกอบการมีการตดัสินใจ  ในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการ การตลาด การ
ผลิตและการด าเนินงานดา้นธุรกิจชุมชนมากข้ึนวา่ควรเป็นไปในรูปแบบใด แต่ละดา้นมีความส าคญั
อยา่งไรต่อการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้การพฒันาศกัยภาพเป็นไปอยา่ง
เป็นระบบ 

4.4 จากการด าเนินงานตามโครงการ การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาต าบลเชิงดอย ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดเ้พียงระดบัหน่ึงเท่านั้น 
ซ่ึงการพฒันาศกัยภาพกลุ่มธุรกิจชุมชนไดน้ั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยช่วยกนัลงมือ 
และตดัสินใจในการพฒันาศกัยภาพพร้อมทั้งด าเนินการตามโครงการ 

4.5 ผูป้ระกอบการมีความต้องการให้รัฐสนับสนุนด้านการตลาด  และการจดัหาแหล่ง      
จดัจ าหน่ายสินคา้ เพื่อท่ีวา่หากผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ออกมาแลว้จะมีแหล่งรองรับท่ีแน่นอน 

4.6 สนบัสนุนดา้นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างช่องทางการตลาด และเป็นการให้ความรู้
แก่ผูบ้ริโภคสินคา้ น าเสนอจุดเด่น หรือเอกลกัษณ์ใหเ้ป็นรู้จกั 

4.7 ผูป้ระกอบการมีความต้องการท่ีจะให้รัฐจดัสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน และยงัจดัสรร        
บุคลากรท่ีมีความรู้ มีความช านาญ เพื่อช่วยเหลือและอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ      
ต่อความตอ้งการ  
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5. การจัดการความรู้ โดยการก าหนดจุดเน้นที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพือ่พฒันาชีวติและเศรษฐกจิชุมชนให้ยัง่ยนื 
 ผลจากการจดัการความรู้โดยก าหนดจุดเน้นท่ียึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตามเกณฑ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดด้งัน้ี 
 5.1 กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
ด าเนินชีวิต หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเองมาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี และ        
ยงัสามารถน าเทคโนโลยีชาวบา้น หรือการน าส่ิงประดิษฐ์ท่ีตนคิดคน้ข้ึนในราคาประหยดัมาใช้            
ในกระบวนการผลิตไดอี้กดว้ย 
 5.2 กลุ่มธุรกิจชุมชนยึดมัน่ในหลกัของความพอเพียง และน ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริหาร
จดัการกลุ่มของตนเอง โดยวธีิการใชท้รัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบของทอ้งถ่ินเป็นวตัถุดิบหลกัใน
การผลิตสินคา้ของตน อีกทั้งมีการค านึงถึงการใชอ้ยา่งประหยดั และรู้คุณค่า 
 5.3 กลุ่มธุรกิจชุมชนทุกกลุ่มมีการการจา้งงานอยา่งประหยดั โดยจะเนน้การใชแ้รงงานท่ีมี
อยูใ่นทอ้งถ่ิน เพื่อลดค่าใชจ่้ายและเป็นการกระจายรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน 
 5.4 กลุ่มธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ยึดมั่นหลักของความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจ        
โดยการค านึงถึงการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพของตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงต่อการเกิด
ภาวะหน้ีสินใหม่ 
 5.5 กลุ่มธุรกิจชุมชนมีความตระหนกัในคุณธรรม ซ่ือสัตย ์และไม่คิดเอาเปรียบต่อผูบ้ริโภค 
มีการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง และยงัมีความยุติธรรม
ต่อลูกจา้ง หรือสมาชิกในกลุ่ม 
 5.6 กลุ่มธุรกิจชุมชนค านึงถึงหลกัการ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” เพื่อน ามาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของตนเอง เป็นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และค านึงถึงการประกอบธุรกิจระยะยาว 
 5.7 กลุ่มธุรกิจชุมชนมีการสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่กลุ่มของตน ดว้ยการสร้างรายไดเ้สริมดว้ย
การสร้างอาชีพอ่ืนทดแทนในระหวา่งท่ีวา่งงาน อีกทั้งยงัไม่สร้างหน้ีใหม่ รวมไปถึงการช าระหน้ีเดิม
ท่ีมีอยู่ให้หมดไป เพื่อเป็นการเตรียมตวัให้พร้อมกบัการประกอบธุรกิจ ตอ้งค านึงถึงสถานการณ์   
ต่าง ๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
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6. ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มดีังนี้ 
การวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ ตามความสมคัรใจร่วมคิดโดยคณะผูว้ิจยั 

ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และภาคีต่าง ๆ     
มีการเรียนรู้จากท่ีได้ปฏิบัติร่วมกันท าให้คณะวิจัยได้องค์ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีส าเร็จ                    
ตามแนวทางในการศึกษาท่ีตั้ งไว ้ มาประมวลผลเพื่อร่วมสรุปหาแนวทางท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
ร่วมกนัในทุก ๆ ฝ่าย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 เชิงนโยบาย ในเชิงนโยบาย เนน้การแกไ้ขปัญหาเศรษฐ์กิจท่ีเป็นผลจากภาวะ เศรษฐกิจ
ลงต ่าในปัจจุบนั ผลกัดนัให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงบริการของรัฐ ให้ไดรั้บความช่วยเหลือตามนโยบาย  
ท่ีรัฐบาลไดต้ั้งไวใ้หส้ามารถลดความเหล่ือมล ้าระหวา่งคนรวย และคนจน 

 6.1.1 รัฐบาลควรสนบัสนุนดา้นเงินทุน แก่กลุ่มธุรกิจชุมชน แผนงานการด าเนินงาน
จดัสรรงบใหท้ัว่ถึง 

 6.1.2 รัฐบาลควรสนบัสนุนในดา้นการจดัตั้งกลุ่ม เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้แก่ธุรกิจชุมชนท่ี
มีอยูเ่ดิม 

 6.1.3 รัฐบาลควรสนบัสนุนให้มีการจดัประชุม สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้มี
ความเขา้ใจตรงกนัทางดา้นการด าเนินงานของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

6.2 เชิงปฏิบัติ ในเชิงปฏิบติั เนน้การจดัอบรมความรู้แก่ชาวบา้นให้สามารถคิด และแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเอง 

 6.2.1 การสนับสนุนให้มีการอบรมด้านการตลาด โดยการจัดหาแหล่งจดัจ าหน่าย
สินคา้ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชน และประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมสินคา้ในทอ้งถ่ิน 

 6.2.2 การสนบัสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ เพิ่มความช านาญการในการผลิตสินคา้
ใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของตลาด 

 6.2.3 การสนับสนุนให้มีการอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชนให้เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็ง          
เพื่อการวางแผน การผลิต การจดัจ าหน่าย ลดระยะเวลาการผลิต ค่าใชจ่้าย และการด าเนินการ 

 6.2.4 การสนบัสนุนใหก้ลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มต่าง ๆ จดัตั้งกองทุนในการด าเนินงานใน
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์โดยตรง เป็นการป้องกนั งบประมาณ และเงินหมุนเวียนท่ีไดรั้บ
เสียเปล่า 

 6.2.5 สนบัสนุนให้กลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มต่าง ๆ ได้จดัท าบญัชีรายรับ รายจ่ายทุกวนั 
เพื่อใหท้ราบถึงสัดส่วนในการลงทุน และก าไรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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7. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 
7.1 ควรมีการศึกษาถึงบทบาท และโครงสร้างขององคก์ร เพื่อให้ง่ายต่อการประสานงาน 

หรือท าให้ง่ายต่อการขับเคล่ือนกระบวนการให้ด้านต่าง ๆ ลดขั้นตอนในการท างานท่ีไม่เกิด
ประโยชน ์

7.2 ควรก าหนดใหทุ้กต าบลด าเนินกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยเนน้
กระบวกการ เน้นการปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน ตอ้งไม่บีบบงัคบัด้านเวลา เพื่อให้ทุกพื้นท่ีท่ีด าเนิน
โครงการให้ส าเร็จ ตามเง่ือนไขเวลาเดียวกนั ไม่ใช่ท าตามค าสั่งจากเบ้ืองบนท่ีท าโครงการใชเ้สร็จ 
ตามเง่ือนไขเวลาของการใชง้บประมาณของรัฐ 

7.3 ควรมีการศึกษาความตอ้งการของตลาด ทั้งในต่างประเทศ และภายในประเทศ ท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท เพื่อศึกษาใหต้รงจุด ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้และบริการ 

7.4 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองวสัดุทดแทนให้มากข้ึน ให้สามารถทดแทนวสัดุท่ีมีอยู ่   
ในปัจจุบนัท่ีมีเหลือนอ้ย หรือมีราคาแพง เป็นการลดตน้ทุนในการผลิต 

7.5 ควรมีการศึกษาด้านการประเมินผล และการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีอยู ่       
ในภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการนั้น ๆ 
  
 




